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Introdução
1. Noção de financiamento político e abordagem global, regional e nacional
Os partidos políticos continuam a ser os principais atores
políticos nas democracias representativas europeias e mesmo
nas ditaduras, não se registando país onde estes não existam,
independentemente da sua natureza, das suas funções, do seu
papel, nos ordenamentos jurídicos internos.
Constituem um pilar incontornável nos sistemas políticos.
Continuam a ser objeto dos mais diversos estudos e nas mais
variadas óticas científicas.
Por serem objeto de literatura científica vastíssima e também
de observação e de atenção mediáticas permanentes, a captação
destas entidades num dado momento e num determinado espaço revela-se uma tarefa possível, mas inútil, porquanto a sua
atividade é essencialmente dinâmica sempre moldada à necessidade de atrair filiados, militantes e simpatizantes quer para a
justificação da sua própria existência quer sobretudo para concitar votos no sentido de obter o poder e de o conservar.
A dinâmica partidária normalmente estudada pela ciência
política e pela sociologia política não se deve confundir com o
formalismo exigível ao enquadramento dos partidos políticos
como entidades jurídicas sujeitas à lei e à Constituição.
Como refere DIETER GRIMM, pertence aos erros dos não
juristas acreditar que se trata de uma questão de política e não
de uma matéria estritamente de Direito Constitucional1.
1

Dieter Grimm, Los partidos políticos, in BENDA, MAIHOFFER, VOGEL, HESSE, HEYDE Manual de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 389-445 trad. de
O financiamento político e o Direito | 13
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Não é por serem a base do poder legislativo e por estarem
na base de outros poderes do Estado, sobretudo do executivo,
que podem discricionariamente ditar as regras a que se hão-de sujeitar para além do poder interno de autorregulação que
dispõem como entidades privadas que normalmente são.
A liberdade de atuação também há-de circunscrever-se de
modo a colocar-se sob a alçada da lei que a todos há-de reger
por igual.
A democracia, como hoje se configura, vai muito além do
reconhecimento de liberdades e direitos políticos fundamentais, como o direito de participação na vida pública/política e
no acesso a cargos públicos /políticos, direito de sufrágio, a
liberdade de associação, liberdade de expressão, etc. Exige-se
num processo progressivo que os atores políticos, em particular os partidos políticos, se apresentem na sua organização,
funcionamento e atividade não apenas de forma democrática,
mas sobretudo transparente. O valor da transparência erigido
em princípio jurídico-político corresponde a um imperativo
ético-social dos tempos presentes que não pode ser descurado.
Daí a importância atual da temática que pretendemos tratar
nesta monografia e que é, em substância, a do regime jurídico do
financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Falamos de financiamento político no sentido de abranger
quer o financiamento da atividade corrente dos partidos políticos quer da atividade eleitoral das candidaturas políticas,
assim se descortinando um financiamento partidário e um financiamento eleitoral. Basicamente são estes dois tipos de financiamento que foram surgindo e sendo objeto de regulação,
mais ou menos intensa, não apenas no direito português, mas
noutras ordens jurídicas em que esta questão do financiamento se foi impondo.
Alargando a área de investigação veremos as soluções que
têm sido trabalhadas à escala global, sobretudo a partir da esfera das Nações Unidas e as preocupações relacionadas com a
Handbuch deds Verfassungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland, p. 424.
14 | O financiamento político e o Direito
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necessidade de assegurar uma concorrência democrática pluralista e saudável em que a regulação das finanças dos partidos e das campanhas surge como uma função essencial das
democracias.
Numa escala regional, salientamos sobretudo o direito europeu, a partir das soluções que os Estados-Membros do GRECO, do Conselho da Europa acolheram nos seus ordenamentos jurídicos quer quanto à substância dos aspetos essenciais
da regulação quer quanto à orgânica e processo de controlo.
Aqui são utilizados instrumentos de direito comparado,
mas socorremo-nos sobretudo de análises já feitas a nível global e regional por organizações não governamentais de elevado
grau de especialização em matérias eleitorais e de financiamento. Abordaremos sobretudo cinco pontos essenciais: o financiamento público; o financiamento privado (tipos de receitas); as
despesas, em particular as eleitorais; a entidade de fiscalização;
as sanções por violações das regras jurídicas respetivas.
Não deixaremos de fazer referência à matéria como tem
vindo a ser abordada por outras organizações internacionais
como a OCDE e a OSCE.
Veremos que os partidos políticos não têm apenas uma dimensão nacional, pois já existe no direito da união europeia
a figura do partido político europeu, matéria de direito constitucional por se reportar à eleição do Parlamento Europeu,
hoje instituição central, também responsável enquanto indica,
ainda que num plano político, o candidato a deputado que
deve presidir à Comissão Europeia.
Na Parte II, bastante mais extensa, efetuaremos uma análise
detalhada do direito português, focando não apenas o regime
do financiamento partidário e eleitoral, mas também a sua evolução e aplicação, tentando apontar vantagens e inconvenientes.
2. Objecto do estudo
Salientada a importância e constante atualidade da temática escolhida e a cronologia do respetivo tratamento, importa
O financiamento político e o Direito | 15
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sublinhar a sua relevância teórico-científica e prática, posto
que com o aprofundamento do regime democrático representativo, fundado em partidos políticos, se questionam os seus
recursos financeiros, sobretudo mais recentemente, em que o
combate à corrupção se assume como uma estratégia nacional
e europeia, em que a ligação do ato decisório do agente eleito
com o financiamento da respetiva candidatura se tem vindo a
colocar com particular acuidade.
Para além da incidência da problemática do financiamento, o objeto do nosso estudo não se encerra sobre si mesmo,
estendendo-se a outras matérias que lhe estão próximas. Em
termos práticos, esta figura dos recursos financeiros do partido atinge importância sobretudo nas situações de crise política em que a condução da atividade eleitoral carece de mais
receitas que condições conjunturais de severa crise económica
tornam mais periclitantes, quer por dificuldades de recurso
aos filiados que cada vez mais deixam de pagar as suas quotas
quer de recurso ao mercado que analisa os empréstimos que
vai conceder em função das eventuais subvenções que a esse
partido possam ser atribuídas, como única forma de ressarcimento possível, o que coloca também questões de risco acrescido. São muito frequentes as situações de partidos em falência técnica que não é geralmente regulada como uma causa de
extinção do partido.
3. Tratamento metodológico
As metodologias aplicadas são distintas consoante os
meios de conhecimento utilizados, não se tendo adotado um
método único.
Para a compreensão geral da problemática objeto desta
monografia partiu-se do método indutivo, generalizando a
partir da experiência, de modo a captar simplesmente a realidade empírica. A partir dos tópicos principais que revelam os
sinais essenciais desta figura estudada, enveredou-se pela via
intuitiva que permitiu identificar o que o financiamento polí16 | O financiamento político e o Direito

INTRODUÇÃO

tico representa independentemente das suas expressões fenoménicas. Completou-se com o recurso à via racional ou racionalizante de modo a pôr em ordem e a completar o material
captado pela intuição. Esta ordem de conhecimentos obtidos
foi sendo confrontada com a jurisprudência, numa perspetiva
temporal e espacial adequadas.
Consideraram-se as normas jurídicas sobre a temática em
análise e vigentes nos momentos considerados. Naturalmente
que houve que atentar nos dados factuais e documentais para
abarcar o contexto da época e os problemas que as normas
tentaram resolver ou que elas próprias provocaram.
A realidade constitucional e legal dos partidos políticos
é muito complexa, porque se desenvolve a partir de normas
conformadoras da sua vida, mas ao mesmo tempo sofre o
influxo da sua própria vida. Esta permanente inter-relação
é fundamental para compreender a realidade partidária. Sobretudo no que respeita ao estudo do direito português, não
nos limitaremos à exegese das normas vigentes, sob pena de
subjetividade, havendo que recorrer a outros dados extra-normativos a fim de induzir a partir deles os elementos conformadores do contexto do surgimento e aplicação da norma,
assim compreendendo melhor os problemas a que as normas
vigentes visam dar solução.
Esta abordagem que não se se limita à consideração das
normas jurídicas e que pretende ter em conta a realidade jurídica vivencial, tendo presente a cultura jurídica dominante
é particularmente pertinente neste campo dos partidos políticos, cujos estudiosos mais conhecidos provêm de áreas científicas como a politologia, a ciência política e até da psicologia e
filosofia, sendo os seus contributos decisivos para a conformação do regime político.
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PARTE I
O financiamento político à escala global e regional
CAPÍTULO I
O financiamento político como uma questão global
1. A questão geral do dinheiro na política
A problemática da relação do dinheiro com a política é estudada há muito, mas só no final do século XX, e com premência no século XXI, assumiu contornos alarmantes, havendo
quem tivesse defendido que a política poderia estar “capturada” por interesses económicos particularistas que ditariam
os resultados eleitorais e, por via destes, as decisões políticas
essenciais, assim se gerando a dependência do poder político
ao poder económico2.
Várias foram as frentes objeto de estudos à escala global,
pois já não importava apenas o estudo das órbitas nacionais insignificantes para uma escala muito superior. Com o
desenvolvimento das redes sociais, em termos planetários,
estavam criadas as condições necessárias para examinar de
2

“Understanding and addressing the role of money and its influence in politics can no
longer be a taboo subject. When public policy making is captured by private interests,
the “rules of the game” for markets and opportunities may be bent to favour the few
and violate the interest of the many. The consequences include the erosion of democratic
governance, social cohesion, and equal opportunities for all, as well as the decline of
trust in democracy itself. The laborious recovery from the financial crisis, together with
the widening income gaps between rich and poor, heighten the risk of policy capture
while testing the ability of governments to develop and deliver policies and programmes
that benefit all citizens”, refere ANGEL GURRÍA, Secretário-Geral da OCDE no prefácio à obra OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election
Campaigns and the Risk of Policy Capture, OECD Public Governance Reviews, OECD
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264249455-en.
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perto a específica questão da realidade partidária3.
Por paradoxal que possa parecer, é no âmbito das Nações
Unidas e a propósito dos trabalhos sobre democratização que
surgem os primeiros estudos à escala global4.
A questão do financiamento político descontrolado, secreto e opaco foi identificado em 2012 pela Global Commission on
Elections, Democracy and Security como um desafio maior à integridade das eleições não apenas em democracias emergentes, mas igualmente em democracias consolidadas e maduras5.
Esta Comissão Global sobre Eleições, Democracia e Segurança foi instituída por iniciativa conjunta da Fundação Kofi
Annan e do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (International IDEA).
A Comissão Global defendia que o financiamento político
pouco regulado poderia pôr em causa a igualdade política,
contribuir para a compra criminosa de influência política indevida assim minando a confiança pública nas eleições.
Como refere Kofi Annan, a possibilidade de os partidos
políticos representarem os interesses dos doadores que os financiam, sobretudo nos casos em que as empresas e os indivíduos muito ricos são capazes de contribuir com doações
avultadas para comprar mais influência interferindo desproporcionadamente nas decisões afasta e marginaliza as pessoas
do processo político. A falta de participação dos cidadãos nos
partidos políticos contribui ainda mais para o afastamento e
dissociação das pessoas da política6.
3
4

5
6

Idem, ibidem, “The Framework on Financing Democracy presented in this report is intended to shape the global debate on risks and policy options and provides tangible advice for
the funding of political parties and electoral campaigns”.
Sendo a democracia um dos pilares e valores fundamentais da ONU, esta tem desenvolvido diversas iniciativas, através de vários dos seus órgãos e serviços, na temática da
democracia. Só para dar um pequeno exemplo, desde 1988 que a Assembleia-Geral adota
pelo menos uma resolução por ano relativa a um aspeto da democracia. Ver sítio das
Nações Unidas na Internet.
V. Relatório da Global Commission on Elections, Democracy and Security de 2012, “Deepening
Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide in http://www.
Global-commission.org/report.
KOFI A. ANNAN, Presidente da Global Commission on Elections, Democracy and Security
no prólogo do livro Funding of Political Parties and Election Campaigns, A Handbook on
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Embora reconhecendo que o financiamento dos partidos
políticos e das campanhas eleitorais tem um papel essencial
no funcionamento da democracia, afirma que se o dinheiro injetado na política não for regulado, isso significa que o campo
político não está equilibrado7.
O crescimento explosivo das despesas de campanha induz a perceção de que a riqueza compra a influência política
e ameaça a igualdade política. Mesmo o abuso dos recursos
do Estado pelo partido dominante para se colocar numa posição de vantagem constitui um problema em muitos países.
Nos anos mais recentes tem-se assistido a uma crescente penetração do crime organizado transnacional e de fundos ilícitos na política, sobretudo na América Latina, África Ocidental e em muitas outras partes do mundo, em que as finanças
eleitorais são opacas e falta transparência e fiscalização, o que
permite obter maior influência sobre os eleitos através do financiamento das suas campanhas. Isto mina a democracia, a
boa governação e o primado do direito, com consequências
negativas para o desenvolvimento económico e a diminuição
da pobreza8.
Nesta base, Kofi Annan defende um melhor controlo do
financiamento político, o que exige transparência total e divulgação das ações com sanções para o não cumprimento.
Também são cruciais uma fiscalização efetiva e a aplicação da
legislação9.
Tentando obter um conhecimento global relativamente às
diversas questões que se colocam sobre o dinheiro na política,
o IDEA, inter alia, editou em 2003 o “International IDEA Handbook Funding of Political Parties and Election Campaigns”.
Tratou-se de uma iniciativa global única que fornecia uma
perspetiva geral do financiamento político à escala mundial,

7
8
9

Political Finance, ed. ELIN FALGUERA, SAMUEL JONES e MAGNUS OHMAN, edição
eletrónica, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014, pp. III-IV
(edição impressa Estocolmo, 2014, ISBN 978-91-87729-24-9).
Idem.
Idem.
Idem.
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como refere Yves Leterne, secretário-geral do International
IDEA10.
A partir daí, e com assento numa base de dados sobre financiamento político11 que constitui a fonte mais exaustiva à
escala mundial nesta matéria, foi elaborado novo manual em
201412 que pretende analisar as regulações do financiamento
político em todo o mundo, utilizando um critério geográfico
que revela tendências e visões internas do que tem ou não tem
funcionado nos diferentes contextos.
Trata-se na verdade de um esforço muito relevante que implicou a colaboração de um enorme conjunto de autores, sendo, pois essencial neste Capítulo socorrermo-nos desse hercúleo trabalho e respetivas atualizações que, através da recolha
de dados específicos e da comparação entre eles, consegue
chegar a conclusões gerais da maior relevância em termos de
desenvolvimento da democracia.
É assim interessante realçar que afinal um tema que seria
meramente interno/nacional reveste uma projeção global que
sem o transformar em tema transnacional, pois o financiamento continua a operar no âmbito nacional, dos partidos políticos
nacionais e das campanhas eleitorais nacionais, salvo o caso do
partido político europeu, acaba por ser objeto de estudos globais de direito comparado por organizações não governamentais a montante e a jusante de organizações internacionais.
2. A necessidade do financiamento político
É geralmente reconhecido que o financiamento político é
necessário e desempenha uma função positiva para o fortalecimento dos partidos políticos e dos candidatos, fornecendo
oportunidades para concorrerem em termos mais igualitários13.
10
11
12
13

V. Prefácio ao Handbook on Political Finance 2014 cit.
V. http: // www. Idea.int/political-finance.
V. Handbook on Political Finance 2014 cit.
V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 1.
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Contudo, sob a superfície do sistema político partidário, a
realidade pode funcionar de forma muto distante dos ideais
em que o processo democrático se baseia. Muitos fatores extremos podem minar as eleições, desde a dominação de uma
elite, à fraude eleitoral e ao uso ou ameaça de uso da força.
Um dos fatores mais corrosivos do processo democrático é a
influência indevida do dinheiro que permite a compra de votos ou a influência das decisões políticas, por exemplo através de subornos. Interesses estrangeiros e grupos criminosos
manipulam a política a seu favor e partidos de governo usam
os recursos do Estado para se manter no poder14.
O financiamento transparente e aberto dos partidos políticos e candidatos é fundamental no combate contra a corrupção e para obter ou manter a confiança dos cidadãos na
política.
A preocupação com a gravidade dos problemas e das
ameaças que a corrupção coloca à estabilidade e segurança
das sociedades, na medida em que mina as instituições e os
valores da democracia, os valores éticos e a justiça e na medida em que compromete o desenvolvimento sustentável e
o Estado de direito foi reconhecida pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 200315.
O n.º 3 do seu artigo 7.º refere: “Cada Estado Parte deverá
igualmente considerar a adopção de medidas legislativas e
administrativas adequadas, compatíveis com os objectivos
da presente Convenção e em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, com o fim de aumentar a transparência do financiamento das candidaturas a
funções públicas electivas e, se for caso disso, o financiamento dos partidos políticos”.
14 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 1-2.
15 V. § 1 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 31 de Outubro de 2003 e em vigor desde 14 de dezembro
de 2005, contando com 186 Partes, incluindo a União Europeia, in United Nations, Treaty
Series, vol. 2349, p. 41; Doc. A/58/422. Portugal ratificou a Convenção em 2007 – ver
Resolução da Assembleia da República n.º 47/2007 in DR n.º 183/2007, Série I, de 21 de
setembro.
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E o n.º 4 do mesmo artigo dispõe: “Cada Estado Parte deverá, em conformidade com os princípios fundamentais do
seu direito interno, esforçar-se no sentido de adotar, manter
e reforçar sistemas destinados a promover a transparência e a
evitar os conflitos de interesses”.
Na análise global a que aludimos, o financiamento político
é definido como todo e qualquer financiamento, seja legal seja
ilegal, de atividades dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais, neste caso conduzidas por candidatos, partidos políticos ou por terceiros.
Nos cerca de 180 países focados pela base de dados da IDEA
todos contemplam alguma regulação nesta área, tal como proibições de donativos de certas origens, limites de despesas e
preceitos sobre financiamento público. Isso sucede até nos Estados mais recentes como o Sudão do Sul e na Líbia pós- Khadafi16.
Contudo a mera existência de regulação legal formal em
maior ou menor grau não garante que esta seja adequada ao
contexto em que vigora. Mais importante poderá ser saber se
as regras se aplicam ou não, se há impunidade ou até se as sanções para a sua violação se aplicam apenas aos opositores do
regime. Daí que seja preferível que as entidades de aplicação
e controlo da lei garantam o seu cumprimento, aumentando a
transparência acerca da origem e do modo de utilização do dinheiro. Paradoxalmente a não aplicação de sanções enfraquece
o respeito pela lei17.
Acresce que os partidos políticos como atores principais devem internamente demonstrar que pretendem cumprir a lei.
Repare-se que são os representantes eleitos dos partidos que
adotam a legislação, pelo que sobre eles recai a principal responsabilidade18.
Considerando, em geral, que as três fontes principais dos
rendimentos dos partidos são os donativos, o financiamento
16 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 3.
17 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 4.
18 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 4.
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público e as quotas dos filiados, com peso diferente nas respetivas contas e que exigem diferentes formas de angariação,
controlos internos e requisitos de reporte, verifica-se que o financiamento público por exemplo é mais fácil de controlar pois
depende exclusivamente de pagamentos estatais enquanto as
restantes fontes apresentam vários riscos desde furtos internos
até desvios para candidaturas internas ou mesmo esconderijo
de donativos proibidos. A capacidade interna de controlo dos
rendimentos e dos custos é um aspeto essencial do regime de
financiamento, ainda que muitas vezes os partidos com poucos recursos e que se apoiam apenas no voluntariado dos seus
militantes não tenham recursos humanos para esse efeito. As
leis dependem, pois da capacidade e vontade dos partidos sem
os quais as leis não terão um controlo eficaz19.
Não se pode propriamente falar de um certo tipo de regulação do financiamento político a adotar porquanto é necessário considerar o sistema político existente, o grau de aperfeiçoamento da democracia, o tipo de eleição, o sistema eleitoral
etc., assim se percebendo que as legislações variam de país
para país embora existam algumas regulações similares.
Também consoante a natureza dos partidos, como entidades públicas ou privadas que organizam e apoiam a participação política, podem encarar-se no sentido de não deverem
ter regras que permitam interferência externa, por serem limitativas da sua liberdade e por essa via mostrarem-se mais
perniciosas do que benéficas, sendo que as suas finanças respeitariam ao seu foro interno. Outra visão, que aceitando o
papel tradicional dos partidos políticos e a sua destrinça dos
poderes governativos, entende, contudo que as suas funções
são mais próximas desses órgãos governativos e por isso a sua
atividade deve ser maximizada pela utilidade que traz ao processo democrático. Pode assim introduzir-se limites às despesas e ao financiamento público (“manufactured equality”)20.
19 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 4-5.
20 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 16.
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Na Europa, os partidos assumem um papel essencial na
democracia nos períodos eleitorais, mas sobretudo nos períodos entre eleições, enquanto nos Estados Unidos da América
têm menos relevância fora dos períodos eleitorais. Para uns,
os candidatos individualmente considerados são mais importantes para o processo democrático e por isso devem ser estes e não os partidos a ser preferencialmente financiados. Há
quem considere que qualquer intervenção pública no funcionamento dos partidos políticos é perniciosa para a democracia pelo que o Estado, o governo ou a administração pública
não deveriam controlar como é angariado e gasto o dinheiro
em política21 e desse prisma deveria decorrer uma regulamentação no sentido de obter mais transparência, por exemplo,
obrigando os partidos a publicar as suas contas. Noutra visão oposta, entende-se que o Estado deve garantir a equidade
entre os partidos políticos e os cidadãos, daí decorrendo, por
exemplo, a questão dos limites aos donativos questionando-se se são limitações à liberdade de expressão ou se faz parte
das funções do Estado de garantir o equilíbrio da concorrência
e reagir à influência indevida de interesses financeiramente
poderosos.
3. A impossibilidade de criação de um modelo de regulação
Não há, pois, um modelo de regulação do financiamento
político, porque se devem ter em conta desde logo o sistema
político e fatores técnicos. Assim, o sistema eleitoral é um fator
decisivo, pois em sistemas de representação proporcional com
listas fechadas, os candidatos têm um papel menor havendo
países que os excluem do financiamento da campanha. Já em
sistemas maioritários baseados em círculos uninominais, os
candidatos têm um papel relevante, ainda que as regras sobre
limites e divulgação relativas aos partidos possam ser aplicadas em caso de lacunas da legislação aplicável aos candidatos.
21 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 17.
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Também o sistema de governo é um fator a considerar no
financiamento político, pois em regimes presidencialistas os
partidos são geralmente mais fracos e assumem um papel central nos regimes parlamentares.
O sistema partidário também é muito relevante, consoante seja unipartidário, de partido dominante, bipartidário ou
multi/pluripartidário.
Os fatores técnicos, tais como o sistema bancário e financeiro e a tecnologia de informação disponíveis desempenham
um papel essencial (por exemplo, o processamento dos donativos eletronicamente para melhor controlo poderia ser uma
exigência excessiva em países sem agências bancárias fora das
grandes cidades)22.
Do sistema político decorrem então muitos problemas a
atentar como o acesso desigual ao financiamento, a capacidade de interesses vultuosos de influenciarem indevidamente a
política, a dominação da política por interesses de negócios,
abuso de recursos estatais, a compra generalizada de voto.
Acrescem problemas como o controlo, a legislação, a vontade
política, a aceitação popular, a falta de independência das instituições, a aplicação discriminatória da lei, a falta de recursos
para implementar a lei etc.23.
Todos os Estados dispõem de alguma regulação do financiamento político, variando as regulações consideravelmente
através do globo.
Em matéria de donativos, encontram-se os seguintes tipos
de proibições:
- de entidades estrangeiras, para prevenir a influência
externa estrangeira;
- de empresas, para limitar a influência de determinados
interesses e garantir a independência dos candidatos e
partidos de interesses especiais;
- de entidades públicas e semi-públicas – para evitar a
22 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 18-19.
23 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 20.
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utilização de fundos públicos para fins políticos;
- de sindicatos e todas as formas de pessoas coletivas
– para evitar influência indevida e equilibrar com as
proibições de empresas;
- de empresas com contratos governamentais – para reduzir o risco de obtenção de contratos públicos;
- de donativos anónimos, para garantir a transparência e
mais controlo de “compliance”, isto é, de cumprimento
das restrições legais;
- de donativos indiretos, para facilitar o controlo de outras proibições, ou evitar os donativos dados através
de outra pessoa ou entidade.
A proibição mais comum é a de donativos de instituições
públicas. Também são frequentes as proibições de donativos estrangeiros e anónimos. Um em cada 5 países proíbe os
donativos de empresas, sendo os de sindicatos ligeiramente
mais comuns. Proibições diretas de donativos de origem ilícita só estão previstas em uma dúzia de países. Proibir simultaneamente donativos privados é muito raro. Tais tipos
de proibições não são usualmente desejáveis pois desligam
os partidos da sua base social e encorajam os donativos escondidos.
Contudo cerca de 40% dos países usam alguma forma de
limitar o montante das contribuições, havendo vários tipos
de limitações:
- limite por doador – para limitar a influência que cada
doador possa ter sobre um partido político ou candidato e subsequentemente no processo político;
- limites anuais aos partidos políticos e/ou às campanhas eleitorais (cerca de 38% dos países usam este tipo
de limitações);
- limites dos donativos aos candidatos (cerca de 30% dos
países usam este tipo de limitações).
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O impacto dos limites aos donativos é variável, mas se o
limite for elevado não tem qualquer impacto enquanto se for
muito baixo haverá muitas maneiras de o tornear24.
Os limites aos donativos são de facto difíceis de controlar desde logo porque o dinheiro pode ser sempre canalizado
através de outras pessoas.
Em contrapartida o financiamento público aos partidos
políticos, não sendo frequente existir esse financiamento para
candidatos, oferece vantagens como a de garantir que todas
as forças políticas relevantes têm recursos para atingir o eleitorado, o que potencia o pluralismo, a de limitar as vantagens
dos concorrentes que têm recursos significativos o que só funcionará se for conjugado com limitações aos donativos e/ou
às despesas, a de permitir a sanção de suspensão do financiamento caso o partido ou o candidato não cumpra outras
regras como as relativas aos limites de despesas ou às obrigações de prestar contas.
O financiamento público pode ser direto ou indireto. Será
direto quando se processar através da entrega de dinheiro.
Será indireto quando consistir na entrega de bens ou prestação de serviços gratuitos ou subsidiados.
Deve aferir-se quem tem direito a receber financiamento
(limiar de elegibilidade) e como deve ser distribuído entre os
elegíveis (critério de alocação).
Parece sensato admitir que todos os partidos políticos e
candidatos deveriam ter acesso a fundos públicos. Esta abordagem envolve, desde logo, o risco de se formarem partidos
ou de as pessoas se candidatarem apenas para obter financiamento do Estado. Também pode ser um desperdício de recursos públicos para apoiar partidos e candidatos sem apoio do
eleitorado25.
Na maior parte dos países adota-se um limiar de apoio para
obter acesso ao financiamento público, normalmente uma certa
24 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 21-22.
25 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 22-23.
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percentagem de votos obtida numa eleição ou um certo número de assentos obtidos no órgão eletivo. Se o limiar for muito
elevado será mais difícil o surgimento de novas forças políticas.
Os tipos de critérios de elegibilidade também dependem do
tempo da distribuição, ou seja, antes ou apenas depois da eleição. Em termos globais, 21% dos países com financiamento público direto utilizam um limiar baseado em votos recebidos (em
média 3,5%) enquanto 18% limitam o financiamento a partidos
com representação no parlamento e 15% combinam os dois critérios. 14% dos países apenas exige o registo e a participação
nas eleições. Os restantes adotam combinações variadas26.
Quanto aos critérios de alocação, a solução porventura
mais democrática seria fornecer a todos os concorrentes o
mesmo montante de apoio. Mas atendendo às diferenças entre
partidos com forte apoio eleitoral e partidos com fraco apoio
eleitoral também não deve descurar-se a posição dos eleitores. Deve atender-se ainda à fragmentação do partido político,
pois, em caso de cisão, poderia haver financiamento adicional
e, em caso de fusão, diminuição do financiamento.
A opção mais comum é alocar todo ou parte do financiamento em proporção ao apoio que o partido teve nas eleições,
em regra em termos de percentagem de votos ou de assentos
obtidos. Em termos globais, apenas 7% dos países atribui financiamento igual, enquanto 41% usa um cálculo de distribuição plenamente proporcional e 29% uma mistura de ambos.
Há formas alternativas de distribuir o financiamento público, como o sistema de correspondência de fundos (“matching
funds system”) utilizado nos Estados Unidos da América e
na Alemanha, em que o financiamento público corresponde
a todos ou parte dos fundos angariados de particulares pelos
partidos e candidatos. Este sistema privilegia aqueles que obtêm uma angariação de fundos privados27. Contudo, também
este sistema se presta a fraudes, nomeadamente através da
26 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 24.
27 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 24.
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obtenção de donativos de particulares para aumentar o financiamento público e respetiva devolução aos particulares após
o recebimento da subvenção estatal.
Muitos países também concedem financiamento público
indireto. O tipo mais comum é o acesso gratuito ou subsidiado aos meios de comunicação social públicos em regra para
efeitos de campanha ou propaganda. Também se encontram
outros tipos de financiamento indireto como isenções fiscais
para os partidos, candidatos ou para os doadores, acesso a
edifícios públicos para eventos de campanha e correio subsidiado. Este tipo de financiamento é mais fácil de controlar e
implica menos fundos públicos.
Também é relevante o tempo, antes ou depois da campanha eleitoral, em que os fundos são distribuídos.
Enquanto do lado dos rendimentos, em particular dos donativos, surgem muitos exemplos de proibições, como visto
acima, já do lado das despesas, encontram-se poucas categorias proibidas.
A compra de votos e a utilização de recursos públicos para
fins partidários, naturalmente excluindo o financiamento público regulado, são objeto de proibição em todo o lado. Além
disso, há poucos exemplos de outros tipos de proibições que
não sejam a proibição de publicidade na televisão e até por
vezes de qualquer publicidade, mas apenas num número limitado de países.
Quanto às limitações das despesas, as mais usuais têm que
ver com as campanhas eleitorais. Neste caso, o objetivo é reduzir as vantagens dos partidos políticos e candidatos com
acesso a somas elevadas de dinheiro. Há casos especiais de
limitações aos candidatos que financiam as suas campanhas
com o seu dinheiro pessoal ou aos dirigentes partidários que
financiam grande parte do partido que dirigem, casos que
surgem quer nas democracias emergentes quer nas democracias consolidadas, A utilização de fortuna pessoal não acarreta
influência indevida sobre si próprio, podendo as vantagens
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mites dos donativos aos donativos a si próprio quer impondo
limites às despesas28.
Cerca de 30% dos países limitam os montantes das despesas dos partidos políticos, enquanto mais de 40% limitam as
despesas dos candidatos. Claro que devem ser tidos em conta
vários fatores, como a definição de despesa (por exemplo, se
inclui as despesas de pessoal) e o período de tempo em que
podem ser incorridas.
Questão diversa é a de saber se deve haver limites de despesas de campanha para terceiros, isto é, atores que não sejam
partidos políticos nem sejam candidatos. A solução ideal seria
proibir a participação em campanhas eleitorais de todos os que
não estão a concorrer diretamente, mas, nalguns países, esta
solução poderia ser encarada como uma violação de direitos
humanos, em especial da liberdade de expressão (“freedom
of speech”). A maior parte dos países não tem regras sobre as
despesas de terceiros e os que têm ou impõem limites a essas
despesas ou exigem aos terceiros que apresentem relatórios
financeiros (trata-se sobretudo das democracias anglófonas).
Para além da regulação em matéria de rendimentos e custos, importa conhecer as obrigações a que os atores políticos
estão sujeitos, relevando, como elemento central de qualquer
sistema regulatório, a obrigação de prestar informação sobre a
angariação dos fundos e o destino dos gastos.
Esta obrigação de prestar informação tem em vista alcançar
a transparência a que alude a Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção e facilitar a fiscalização do cumprimento
da lei em especial das regras sobre proibições e limites de donativos e despesas. Em cerca de 90% dos países existe este tipo
de exigência de prestação de informação normalmente aplicável aos partidos políticos e aos candidatos. A informação
exigida varia, sendo que uma das questões mais controversas
é a revelação da identidade dos doadores. Nalguns países, a
identidade só deve ser revelada quando as contribuições ul28 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit, pp. 25-26.
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trapassem determinado valor. Trata-se de conseguir um equilíbrio entre transparência e proteção da privacidade dos pequenos doadores.
Por outro lado, os relatórios de contas ou de prestação de
informações nem sempre são acessíveis ao público, como sucede em cerca de 20% dos países. Há casos em que os relatórios são pesados e de difícil acesso, pelo que há quem defenda
que devem estar disponíveis de uma forma simples e suscetível de pesquisa29.
Quanto à frequência e data da entrega dos relatórios, há
soluções de exigência de relatórios regulares para os partidos
políticos e relatórios para as campanhas eleitorais, podendo
estes abranger os rendimentos, os gastos, os bens e as dívidas.
A legislação pode ser formalmente bem elaborada, sendo
que tal não é suficiente pois deve estar ainda dotada dos meios
necessários para assegurar o respetivo cumprimento. Sabe-se
que fiscalizar donativos é difícil, pois muitas vezes são entregues secretamente. A proibição de donativos de empresas
pode parecer ser fácil de estatuir, mas já é bem mais complicado impedir que fundos de empresas sejam canalizados para
os partidos políticos através de pessoas a título individual,
como os administradores dessas empresas. De outra perspetiva, também se deve considerar o peso dos encargos que sobre os partidos recaem relativamente à aplicação da legislação
podendo perguntar-se se a legislação é necessária quando os
benefícios são mínimos e os encargos são elevados30.
Não há quadro regulatório que garanta a efetiva aplicação
das regras sobre financiamento político, pois os fatores políticos sempre desempenham um papel que se complica pela razão de que as leis sobre as obrigações financeiras dos partidos
são adotadas pelos próprios.
Assim, a aplicação efetiva exige que haja uma instituição
pública com um mandato claro e dotada de independência,
29 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 30.
30 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 31.
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recursos e vontade suficientes para lidar com questões de financiamento político. Cerca de 25% dos países não dispõem
de qualquer instituição que receba os relatórios financeiros ou
que investigue a violação das regras sobre financiamento político. Nos Estados que dispõem de instituições, em regra tais
atribuições são cometidas ao órgão de gestão eleitoral. Mas
também há Estados em que estas são cometidas a ministérios,
instituições de auditoria e órgãos criados especificamente
para esse efeito, havendo variações muito significativas.
Tais instituições públicas às quais cabe aplicar a lei sobre
financiamento político têm de dispor de um mandato e da capacidade necessários para desenvolver essa função de forma
efetiva e atuar de modo independente e com convicção. Isto
não quer dizer que devam aplicar sanções severas para pequenas infrações, mas que devem ter um compromisso positivo com os agentes políticos para que estes compreendam
progressivamente a necessidade da fiscalização financeira e
demonstrem a sua vontade de cumprir. Evidentemente que
na aplicação de sanções se deve observar a proporcionalidade
e o impacto no pluralismo político e no progresso democrático. As instituições também devem adotar boas práticas de
regulamentação, com transparência, consistência e responsabilidade31.
Também deve haver um conjunto de sanções que sejam
aplicáveis, proporcionais e dissuasivas para punir as violações. A aplicação de multas, perda de financiamento público
e até pena de prisão podem revelar-se necessárias para evitar
as violações mais graves à lei. Quase todos os países preveem
regras sancionatórias, sendo a multa a mais comum.
31 Como refere expressamente MAGNUS OHMAN, “The requirements for a political ﬁnance
oversight body are similar to those for institutions that manage electoral processes as a whole. To
sum up, these requirements include: • a clear and suﬃcient mandate that does not overlap with
that of other institutions; • an inclusive and transparent process of leadership appointments that
ensures independence from political pressures and public conﬁdence; • secured tenure of leadership and staﬀ to protect against undue inﬂuence; • suﬃcient funding and control over the budget
of the institution; and the adoption of an attitude within the institution that it will act impartially
and transparently and engage with the regulated community to (wherever possible) encourage
compliance and prevent violations”, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 31.
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Uma das mais importantes tarefas destas instituições é
assegurar que a informação sobre rendimentos e gastos seja
pública, permitindo à comunicação social que utilize essa informação. O papel da sociedade civil também deve ser valorizado nomeadamente através de campanhas de esclarecimento
que possam contribuir para incrementar a transparência no
financiamento político.
Outra organização não governamental à escala global que
se ocupa da corrupção e também deste tema do financiamento
político é a International Transparency que atua em mais de
100 países32.
A sua atividade tem incidido sobre a integridade política,
sendo que para além dos temas do lobbying, dos conflitos de
interesses, o tema do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais também tem ocupado a sua agenda.

32 V. sítio na Internet, https://www.transparency.org/en/about.
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CAPÍTULO II
O financiamento político em diversas regiões e no âmbito de
organizações internacionais regionais
1. O financiamento político em África
No plano regional, são detetados em vários países, no
continente africano, sobretudo os seguintes problemas: acesso a fundos pelos atores mais relevantes; abuso de recursos
do Estado; clientelismo (conhecido por sistemas neo-patrimonialistas ou de patrão-cliente); compra de voto; financiamento ilícito; dependência de fundos estrangeiros; transações em “dinheiro vivo”33.
Um dos problemas centrais tem sido o da corrupção.
No âmbito de organizações internacionais regionais e
sub-regionais, a questão do financiamento político tem vindo a ser tratada de modo ainda muito genérico no quadro
das medidas anticorrupção.
Admitindo o impacto negativo da corrupção no desenvolvimento democrático do continente africano, têm sido
adotadas convenções anticorrupção e medidas de política
no âmbito de organizações internacionais regionais e sub-regionais.
No âmbito regional da União Africana (UA), a preocupação central reside ainda no século XXI na implementação do
regime democrático, salientando-se a Carta Africana sobre a
Democracia, as Eleições e a Governação, adotada pela oitava
sessão ordinária da Conferência em Adis Abeba, em 30 de
33 V. MAGNUS OHMAN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 38-80.
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janeiro de 200734 35.
Contendo princípios e diretrizes sobre a governação de
eleições democráticas, debruça-se sobre os processos eleitorais.
Nela se preveem inter alia a realização de eleições regulares, transparentes, livres e justas e a prevenção e a luta contra
a corrupção, de acordo com o estipulado na Convenção da
União Africana sobre a Prevenção e a Luta contra a Corrupção, adotada pela 2.ª sessão ordinária da Conferência da UA
em Maputo em 11 de julho de 2003 (v. artigo 2.º, n.ºs 3 e 9).
Nesta Convenção de 200336, que detalhadamente se refere
à corrupção e infrações relacionadas, aborda-se o financiamento dos partidos políticos no artigo 10.º, determinando
que cada Estado Parte deve adotar medidas legislativas e outras com vista a:
a) Proibir a utilização de fundos adquiridos através de
práticas ilegais e corruptas para financiar partidos políticos;
b) Incorporar o princípio de transparência no financiamento de partidos políticos, exigindo uma declaração
de doação excedendo o limite determinado37.
A Convenção contém, pois, um apelo à proibição de financiamento ilícito de partidos políticos e ao aumento da
transparência, tratando de aspetos da corrupção para além
do financiamento político, sendo criticada por ser ambígua
e por não abranger mecanismos de fiscalização adequados
para uma efetiva implementação.
34 V. https://au.int/sites/default/files/treaties/36384-treaty-african-charter-on-democracy-and-governance.pdf
35 V. KHABELE MATLOSA, Democracy-building in conflict-affected and fragile states: the
role of the African Union, International IDEA Discussion Paper no. 7/2016.
36 V. https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-treaty-0028_-_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf
37 Curiosamente a segunda parte desta alínea b) constante da versão em português não
consta das versões inglesa e francesa.
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Diversos instrumentos internacionais de política anticorrupção têm sido adotados a nível sub-regional, sendo os
mais significativos: O Protocolo contra a Corrupção, alterado em 2016, da Comunidade de Desenvolvimento do Sul da
África (CDSA)- Southern African Development Community
(SADC)38, de que fazem parte Angola e Moçambique, e o Protocolo sobre a Luta contra a Corrupção da Comunidade Económica dos Estados Africanos Ocidentais (CEEAS)- Economic Community of West African States (ECOWAS)39, de que
fazem parte Cabo Verde e a Guiné Bissau, ambos adotados
em 200140.
Estas convenções africanas constituem instrumentos
transnacionais concebidos para lidar com corrupção alargada
na região e não tratam de questões como por exemplo o financiamento político privado. Tão pouco parece haver mecanismos de informações e de fiscalização, ou até instrumentos
bilaterais que traduzam colaboração na luta contra a corrupção e mais concretamente na área do financiamento político.
Analisando mais recentemente a situação do financiamento político em vários países africanos, vários autores41
têm referido que em regra são os órgãos de gestão eleitoral
que fiscalizam o financiamento político. Outros órgãos como
unidades de informação financeira, unidades de confisco de
38 V. sítio da SADC na Internet - https://www.sadc.int/documents-publications/acesso
em 19 de outubro de 2020. V. ainda SADC principles and guidelines governing democratic elections [Revised, 2015], adotado em 20 de julho de 2015.
39 V. sítio da Internet da ECOWAS - www.ecowas.int. V. DAVID KODEL, The complexities
of democracy-building in conflict-affected states: the role of ECOWAS and the African
Union in Côte d’Ivoire, IDEA Discussion Paper no. 8/2016.
40 V. V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption, International IDEA Policy Paper No. 20, 2019, International Institute
for Democracy and Electoral Assistance and the Africa Institute of South Africa, pp. 9-10.
41 V. MAGNUS OHMAN, The state of political finance regulations in Africa International
IDEA Discussion Paper 16/2016, International IDEA resources on political parties, participation and representation, 2016 International Institute for Democracy and Electoral Assistance. V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI
e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption, International IDEA Policy Paper No. 20, 2019 International Institute
for Democracy and Electoral Assistance and the Africa Institute of South Africa cit.
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bens e autoridades relativas a rendimentos também podem
ter essa tarefa. Cerca de 38 países exigem que os partidos políticos apresentem regularmente relatórios sobre as suas contas; países como o Botswana, a República Centro Africana,
o Chade, a Gâmbia, a Líbia, o Malawi, Maurícia, Zâmbia e
Zimbabué não o exigem. Contudo a mera existência de exigências legais e órgãos de execução não constituem garantia
do respetivo cumprimento42.
Quanto aos fluxos financeiros ilícitos, a maioria das economias africanas são baseadas em dinheiro em numerário e
crescentemente têm vindo a utilizar o banco digital o que dificulta a fiscalização do financiamento político. Na sua busca
por financiamento os atores políticos recorrem a complexos e
ilícitos meios de autofinanciamento, incluindo o comércio de
drogas ilícitas, mineração de recursos naturais, caça furtiva e
outras formas de corrupção43.
Na sequência da Convenção da UA sobre a Corrupção,
alguns Estados-Membros têm implementado mecanismos
de combate à corrupção política, como a Costa do Marfim, o
Quénia, a Nigéria, o Senegal e a África do Sul. Por exemplo, a
Comissão dos Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria e
a Secção de Auditoria (Audit Bench) do Supremo Tribunal da
Costa do Marfim têm tratado do fluxo de dinheiro ilícito na
política, mas sem grandes progressos44.
Quanto às campanhas eleitorais que se apresentam muito
dispendiosas, poucos são os países que disponibilizam financiamento público. Assim, verifica-se o recurso sobretudo ao
42 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption, International IDEA Policy Paper No. 20, 2019 cit. apoiando-se nos
dados da International Idea de 2018, p. 10.
43 Países como o Chade, a República Democrática do Congo, o Quénia e a Tanzânia têm
aceitado estes fundos, v. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in
Africa: Tackling Political Corruption cit, p. 11.
44 V.NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling Political
Corruption cit., p. 12.
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financiamento privado. Apenas 9 países em 44 estipulam limites aos donativos de campanha, e 10 em 46 limitam as despesas dos partidos políticos. A maior parte do financiamento
privado provém de quatro fontes principais: quotas dos filiados; donativos de empresas; donativos estrangeiros; e autofinanciamento, isto é, contribuições dos próprios partidos45.
As quotas de filiados constituem a fonte comum de financiamento privado dos partidos políticos em muitos países do
continente africano. Partidos políticos com uma forte base de
apoio podem reunir enormes recursos dessa fonte. Um exemplo é o ANC (African National Congress) da África do Sul
que têm mais de 700.000 filiados46.
Em relação aos donativos de empresas, verifica-se que
apenas 12 de 48 países africanos os proíbem aos partidos políticos. Daí decorre que grandes donativos de empresas e de
indivíduos muito ricos se tenham tornado numa fonte importante de financiamento político e possam conduzir à captura do Estado se usados para comprar tratamento favorável
como contratos públicos47.
A maioria dos partidos políticos neste continente solicitam donativos estrangeiros para financiar a sua atividade
quotidiana e as campanhas eleitorais. Contudo tais donativos
e outras formas de apoio podem potenciar que interesses estrangeiros moldem os resultados eleitorais e manipulem decisões futuras dos governos48.
Nalguns países têm sido adotadas leis para melhorar os
processos reguladores financeiros, incluindo a constituição
45 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 13.
46 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 13.
47 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 14.
48 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 14.
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de entidades como órgãos eleitorais e sistemas para financiamento político e conferindo a agências locais de aplicação os
poderes para verificar aqueles atos. Países, como os Camarões, o Quénia, a Nigéria, o Ruanda e o Senegal têm considerado atos ilícitos criminais os donativos de doadores estrangeiros aos partidos políticos49.
Muitas atividades políticas em variados países africanos
são também financiadas pelos líderes dos próprios partidos
políticos50.
Quanto ao financiamento público, cerca de 34 em 48 países
fornecem financiamento público direto aos partidos políticos,
sendo em 20 deles um financiamento regular e em 12 deles
financiamento para atividade quotidiana e de campanha.
Apenas Cabo Verde e Tunísia financiam especificamente as
campanhas. A legislação sobre o uso desses fundos é mais
restritiva nuns países do que noutros.
Os critérios de elegibilidade mais comummente utilizados baseiam-se no número de votos recebidos na eleição prévia (Cabo Verde, Congo, Madagáscar, Namíbia, Seychelles e
Zimbabué) ou na representação, número de assentos, no órgão eleito (Burundi, Malawi, Marrocos). Como é sabido este
sistema torna mais difícil o aparecimento de novos partidos
políticos.
Na maioria dos países, estes fundos públicos são distribuídos proporcionalmente ao número de votos ou de assentos
recebidos. Só 6 países, como o Burkina Faso, a África do Sul
e o Uganda distribuem alguns fundos quer igualmente quer
proporcionalmente. Cerca de 16 países não contemplam financiamento público para os partidos políticos51.
49 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 15.
50 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 15.
51 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 16.
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Em 2018, o Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu que os eleitores tinham o direito de saber quem financia
os partidos políticos, sublinhando que a informação sobre financiamento privado deve ser registada e devidamente divulgada pois tal transparência é essencial para efetivamente
se fazerem escolhas políticas e participar em eleições52.
Em 28 países, entre 51, determina-se que os partidos políticos devem apresentar relatórios sobre as finanças relacionadas com as campanhas. Em 23 países, os relatórios devem ser
tornados públicos. No caso de infrações às regras do financiamento público, as sanções mais comummente usadas são as
multas (em cerca de 40 países entre 47) entre outras medidas
como a pena de prisão que é adotada em 34 países e perda de
financiamento público adotada em 17 países53.
2. O financiamento político na Ásia
Na Ásia, existe uma imensa e vasta diversidade política e
também cultural, variando entre economias desenvolvidas
como o Japão, a República da China (Taiwan), a República da
Coreia (Coreia do Sul) e Singapura até países em desenvolvimento como Camboja, Laos e Myanmar. A diversidade tem
em conta o sistema político e o desenvolvimento democrático.
Basta recordar que na região coexistem o país menos livre do
mundo, a República Popular Democrática da Coreia (Coreia do
Norte) com democracias jovens como Mongólia e Indonésia54.
52 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 18. V. interessante caso - New Nation Movement NPC and
Others v President of the Republic of South Africa and Others, Acórdão do Tribunal
Constitucional da África do Sul, de 11 de junho de 2020 in https://collections.concourt.
org.za/handle/20.500.12144/36649 (acesso em 5-2-2021).
53 V. NICASIUS ACHU CHECK, TSHOLOFELO MADISE, NKULULEKO MAJOZI e
YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Africa: Tackling
Political Corruption cit., p. 19.
54 V. ANDREAS UFEN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp 83. V. ANDREAS
UFEN & MARCUS MIETZNER, Political Finance Regimes in Southeast Asia: Introduction, 2015, pp. 558-563, https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1082260 (acesso 20 de
outubro 2019).
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Num ambiente bastante volátil e em permanente alteração, verifica-se que os partidos não costumam exercer as funções clássicas, mas antes constituem máquinas clientelares
que geram dinheiro, empregos e licenças para os seus candidatos e apoiantes. Fundem-se e cindem-se e não estabelecem
usualmente estruturas permanentes. O financiamento político decorre em termos dinâmicos no contexto da chamada comercialização da política55. Com o aumento da população, os
custos de campanha sobem em geral. Esta evolução tem sido
acompanhada de uma “profissionalização” da política em
que os pollsters (espécie de agentes de sondagens) bem como
os conselheiros de marketing e de campanha (spin doctors) se
tornam crescentemente influentes.
O financiamento do Estado é, muitas vezes, marginal e até
inexistente, pelo que os candidatos com magros recursos têm
dificuldade em concorrer, porque os respetivos partidos, a
maior parte das vezes, não financiam as campanhas dos seus
candidatos. Daí que os donativos privados, muitas vezes de
empresas, tenham um papel importante no financiamento
dos atores políticos56.
Os principais problemas detetados nesta região estão relacionados com a corrupção (estratégias de rendas), clientelismo e impacto dos clãs (uma dúzia de famílias nas Filipinas),
dinastias (os Ghandis na Índia, os Bhuttos no Paquistão e as
famílias de Sheikk Hasina e Khaleda Zia no Bangladesh) e
homens de negócios ricos (Tailândia).
No Japão, cerca de um terço dos assentos parlamentares é
constituído por membros de famílias que ocupam uma percentagem importante do Partido Democrático Liberal e do
Partido Democrático do Japão, com sucessão familiar no Governo.
Um sistema semelhante ao caciquismo encontra-se em alguns países como a Tailândia.
55 V. ANDREAS UFEN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 84.
56 V. ANDREAS UFEN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 84.
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As legislações existentes são puramente formais, não sendo
aplicadas por falta de mecanismos de fiscalização ou por estes,
a existirem, serem débeis ou a fiscalização não ser independente.
Na Ásia, ao contrário do que se passa na Europa57, não há
padrões regionais de regulação do financiamento político, nem
tão pouco existe troca oficial de informação sobre tais regulações.
Mas apesar de tudo há uma influência do nível internacional e têm sido dados alguns passos em direção a uma padronização nesta matéria, sobretudo por organizações não governamentais (ONGs).
As organizações internacionais regionais mais importantes,
como a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional
(South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)),
a Associação das Nações do Sudeste Asiático [“Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN)] e a ASEAN + 3 (os 10
Membros da ASEAN mais o Japão, a China e Coreia do Sul)
não tratam diretamente de questões como reformas eleitorais e
financiamento político58.
A SAARC, organização constituída em 1985, agrupa 8 Estados-Membros, visando a cooperação regional económica,
social e cultural, não se tem dedicado a questões de caráter político geral59.
A ASEAN, organização criada em 1967, agrupa 10 Estados-Membros, e também não se tem ocupado de matérias de teor
político-eleitoral60.
Nesta região verifica-se, pois, uma enorme dificuldade em
detetar padrões regionais ou sub-regionais, encontrando-se
grandes diferenças entre os diversos países. Com o desenvolvimento da globalização e dos mecanismos de mercado, a “co57 V. Political Parties and Citizen Movements in Asia and Europe, ed. RAUL CORDENILLO e SAM VAN DER STAAK, Asia-Europe Foundation (ASEF), Hans Seidel Foundation,
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2014.
58 V. Handbook on Political Finance 2014 cit, p. 88.
59 V. sítio da SAARC na Internet - https://www.saarc-sec.org/index.php.
60 V. sítio da ASEAN na Internet - https://asean.org/.
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mercialização da política” está relacionada com novas formas
de campanha extremamente dispendiosas. O financiamento
político complica-se com as candidaturas que têm ténues ligações aos partidos, surgindo importantes empresários que procuram influenciar a atividade política. Nalguns casos, surgem
novos partidos com fundamentos ideológico-religiosos fortes
como o islamismo ou o hindu-nacionalismo, enquanto que
noutros ainda não se verifica esse tipo de comercialização61.
Alguns partidos hegemónicos capturaram o aparelho do
Estado62, têm finanças poderosas e alguns deles são detentores
de empresas e têm acesso aos orçamentos locais, estaduais e
nacionais, recebendo apoios de empresas que pretendem relações com o Governo. Por outro lado, alguns partidos são dominados por interesses económicos privados, como na Mongólia
e Indonésia.
De uma forma muito geral, pode dizer-se que o financiamento público não está generalizado, pelo que o financiamento privado, gerando uma série de efeitos perversos, será o tipo
de financiamento dominante nesta região.
Numa análise mais recente e apoiada nos dados estatísticos
de 2018 da IDEA, cobrindo o Sul, o Sudeste e o Leste asiáticos,
alguns especialistas vêm acentuar a natureza muito próxima
entre governos e negócios, as práticas contabilísticas muito informais dos partidos políticos, legislações não realistas e regulações que favorecem o partido liderante63.
Mantém-se a tendência de falta de regulação, sendo a
prática de imposição de regras relativamente inovatória em
grande parte da região. Em vários países há largas zonas do
financiamento político que não são reguladas. Por exemplo, no
Paquistão não pode haver donativos anónimos aos partidos,
mas estes são admitidos aos candidatos o que torna a regra
61 V. ANDREAS UFEN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 90.
62 V. exemplos, ANDREAS UFEN, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 99-109.
63 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
IDEA Policy Paper No. 19, 2019, p. 7.
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anterior ineficaz. Na Malásia, a situação de falta de legislação é
flagrante, sendo permitidos os donativos de estrangeiros (caso
do escândalo de 2017 do ex primeiro ministro Najib Razak que
arrecadou para a sua conta pessoal fundos de uma transação
financeira legítima alegando tratar-se de donativo de empresas estrangeiras, entre as quais se contava a Goldman Sachs)64.
Verifica-se ainda uma proximidade entre negócios e política, por os homens de negócios tratarem a política como um
investimento, patrocinando atores políticos específicos em troca de benefícios económicos e políticos. Nas democracias asiáticas, essa proximidade existe há décadas (Indonésia, durante
o regime do presidente Suharto de 1965-1998; Coreia do Sul,
com ligações de famílias com empresas como a Samsung e
a Huawei fornecendo fundos a ditadores, como Park Chung
Hee and Chun Doo Hwan até pelo menos 1997, o caso do presidente Lee Myung Bak de 2008 a 2013, condenado em 2018
por desvio de dinheiro; Filipinas, com eleições locais a motivar
os candidatos a ter acesso a recursos para construir bases eleitorais de apoio; Indonésia, com comercialização da política; Índia, com campanhas muito dispendiosas atraindo os homens
de negócios a financiar as campanhas para obterem vantagens
dos eleitos65.
Em matéria contabilística, verificam-se fracas capacidades
de registo financeiro. Os partidos não têm pessoal para registar
os donativos e as despesas, sendo que as contas contêm muito
pouca informação e não são auditadas. Embora haja legislações estatais que estipulem que o incumprimento das regras
de financiamento político podem implicar o cancelamento do
registo, esta regra não tem sido aplicada66.
64 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., p. 10.
65 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., pp. 11-12.
66 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., p. 12.
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Algumas regras têm sido consideradas pouco realistas,
como, por exemplo, os donativos anónimos em dinheiro vivo
ainda que com limites, ou limites não realistas, ou seja, muito
baixos, às despesas de campanha eleitoral ou candidaturas
que não levam a sério as regras de apresentação de contas67.
A adoção de regulações que desencorajam a concorrência
e que visam excluir ou discriminar outros concorrentes e pôr
em desvantagem grupos de oposição também se observa nalguns casos. Se existe um partido dominante de poder dispõe
desde logo de cobertura diária da imprensa, de reputação e
do seu controlo sobre o aparelho do Estado, pelo que os partidos da oposição terão de se socorrer do financiamento privado para intervir publicamente. Aqui as regulações sobre
financiamento político poderão ainda que não deliberadamente facilitar a dominação pelo partido liderante68.
O financiamento público estatal aos partidos políticos e
aos candidatos pode ser direto ou indireto. O apoio indireto
mais comum é o acesso gratuito aos media, sobretudo televisão e rádio. A maioria dos países asiáticos concede tempo
de antena gratuito aos partidos (Bangladesh, Índia, Malásia,
Mongólia, Singapura, Taiwan), aos candidatos (Afeganistão,
Maldivas) ou a ambos (Butão, Indonésia, Japão, Paquistão,
Filipinas, Coreia do Sul, Sri Lanka, Timor-Leste) normalmente numa base de igualdade. Contudo, em alguns países
o tempo de antena é distribuído proporcionalmente na base
do suporte eleitoral (Tailândia), do número de assentos parlamentares (Mongólia) ou do número de candidatos (Japão).
Noutros países (Taiwan), a Comissão Eleitoral decide antes
de cada ato eleitoral. Há pelo menos 4 países asiáticos (Camboja, Myanmar, Nepal e Tailândia) que não fornecem tempo
de antena gratuito.
67 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., p. 12.
68 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., pp. 12-13.
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Outros tipos de financiamento indireto são menos comuns,
como isenções fiscais (Butão, Índia, Mianmar e Timor-Leste),
instalações gratuitas para comícios eleitorais (Maldivas e Mongólia para partidos com o mínimo de 20.000 filiados). No Japão
e Tailândia existem esses tipos de financiamento bem como espaços gratuitos para materiais de campanha o que também se
prevê nas Filipinas e na Coreia do Sul. Pouco comum são as
isenções fiscais (Sri Lanka) ou os postais eleitorais (Japão).
O financiamento público direto é atribuído através de subvenções estatais para despesas eleitorais ou atividades quotidianas. Enquanto na Europa todos os Estados concedem financiamento político (com 5 exceções de Belarus, Itália, Malta,
Mónaco e Suíça) e todos os Estados latino-americanos também
o fazem, com a exceção da Bolívia, na Ásia tal sistema não está
generalizado. Muitos Estados não garantem esse financiamento
(Afeganistão, Bangladesh, Índia, Paquistão, Malásia, Mianmar,
Filipinas e Singapura). Quanto aos Estados que o concedem, há
alguns que apenas financiam campanhas eleitorais no sentido
de reembolsar despesas eleitorais (como Butão, Camboja, Nepal, Sri Lanka) e outros que só financiam atividade partidária
(Japão). Por outro lado, a concessão desse apoio financeiro também varia quanto aos destinatários, sejam partidos com assento
parlamentar (Indonésia, Japão, Mongólia e Timor-Leste), sejam
partidos que ultrapassam determinado limiar de votos (de 1%
no Sri Lanka a 10% no Butão), sejam partidos que se tenham
candidatado na primeira volta a todos os distritos (Butão), sejam partidos com um mínimo de filiados (10.000 nas Maldivas), sejam todos os partidos (Tailândia). A distribuição das
subvenções também é variável, quer em pé de igualdade quer
proporcionalmente ao apoio eleitoral, quer aplicando ambos os
critérios. O financiamento pode ser concedido em alguns países
com a condição de ser utilizado para fins especificados, como,
por exemplo, educação política dos filiados69.
69 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., pp. 14-16.
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Quanto ao financiamento privado, todos os países asiáticos, com as exceções do Sri Lanka e da Malásia, proíbem os
donativos de estrangeiros a partidos políticos e a candidatos,
mas abrindo exceções de permissão em certos casos ou de
interpretação do que é estrangeiro. Também são geralmente
proibidos os donativos de empresas públicas ou com participação pública. Em contrapartida, na maioria dos países asiáticos são permitidos, com maiores ou nenhumas restrições, os
donativos de empresas privadas. A maioria dos países proíbe
os donativos anónimos, exigindo a identificação do doador.
Há países que os admitem até certo limiar, e por vezes com
condições como terem sido obtidos na rua ou em comícios (Japão). Para evitar a falta de identificação do doador é exigido
em alguns países que esses donativos sejam feitos através do
sistema bancário, por vezes apenas para donativos de certos
montantes. Nalguns países são proibidos os donativos de sindicatos. As proibições de uso de recursos do Estado a favor ou
contra os partidos também surgem em todas as legislações,
mas com exceções. Já quanto às influências externas na política, existem variadas proibições de donativos de certo tipo de
organizações em diversos países: religiosas (Mongólia, Mianmar, Taiwan, Tailândia e Timor-Leste); não governamentais
(Camboja e Nepal); de caridade (Filipinas e Timor-Leste); financeiras (Filipinas); universitárias (Nepal); recentemente
constituídas (Índia e Mongólia); financeiramente problemáticas (Japão e Mongólia); criminosas (Indonésia); de fortuna e
azar (Tailândia) ou pertencentes a partidos políticos (Taiwan).
A maioria dos países aceita, com limitações aos montantes,
donativos de pessoas singulares e pessoas coletivas.
Também se preveem limitações de diversa ordem às despesas durante as campanhas eleitorais. São poucos os países
que não estipulam qualquer limite aos gastos eleitorais de
partidos ou candidatos, como é o caso de Camboja, Singapura,
Sri Lanka e Timor-Leste70.
70 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The In50 | O financiamento político e o Direito
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No que respeita à fiscalização, todos os países asiáticos,
com exceção de Mianmar e Filipinas, exigem que os partidos
reportem regularmente as suas finanças. Mesmo se não lhes
é imposta uma apresentação oficial de relatórios, têm o dever
de manter as suas contas no caso de um pedido de investigação por parte das autoridades competentes. Em matéria de
contas eleitorais, alguns preveem a obrigação para os candidatos e partidos de apresentar relatórios depois das eleições,
como sucede com o Bangladesh, Butão, Camboja, Indonésia,
Mongólia, Nepal, Filipinas, Taiwan, Tailândia e Coreia do
Sul. Na Índia, Japão e Paquistão, exige-se ainda relatórios de
terceiros. Noutros, apenas se exige relatórios aos candidatos
ou no Mianmar a candidatos e terceiros (agentes eleitorais).
Muitas vezes, contudo, os relatórios correspondem apenas ao cumprimento de uma formalidade, sendo incompletos
e insuficientes ou pouco transparentes71.
Quanto ao tipo de instituição fiscalizadora, varia entre
tipo governamental (Camboja) ou parlamentar (Malásia) a judicial (Singapura) ou administrativo (na maioria dos países).
Nalguns países, criaram-se instituições especiais para receber
relatórios (Nepal e Singapura), para investigar violações financeiras (Japão) ou ambos (Indonésia). Na Ásia, os partidos
não têm capacidades relevantes em termos de fiscalização interna.
Apesar de na maioria dos países, ser a mesma instituição
que está encarregada de receber e examinar os relatórios dos
partidos e/ou dos candidatos, usualmente a Comissão Eleitoral, noutros essas competências estão divididas e atribuídas
ainda a outras instituições.
Em termos de sanções, na maioria dos países asiáticos
existe no mínimo um tipo de sanções: desde a perda de direitegrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., pp. 16-21.
71 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., p. 22.
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tos políticos somente na Índia ou a suspensão de candidato
em Singapura à suspensão/ou cancelamento do registo do
partido em Bangladesh, Butão, Camboja, Malásia, Mianmar,
Paquistão, Singapura, Sri Lanka e Tailândia. As sanções mais
utilizadas são de natureza pecuniária, multas, podendo existir também a pena de prisão. Mas alguns países não adotam
este tipo de sanções para as violações das regras do financiamento, como o Butão, Camboja, Maldivas, Nepal e Sri Lanka.
Outros tipos de sanções, como a perda de mandato, a perda
dos ganhos financeiros ilícitos, a suspensão do financiamento
público, são menos frequentes. Mesmo nos países com quadros legais sancionatórios mais fortes, com sanções políticas,
administrativas e criminais, como a Índia, nem sempre essas
sanções são aplicadas com mais frequência do que noutros
com sanções menos pesadas, como o Japão72.
3. O financiamento político na América Latina
De acordo com os estudos levados a cabo nas últimas décadas, verifica-se um fosso entre as legislações em vigor em quase
todos os países da região e o papel efetivo do dinheiro na atividade política e eleitoral das democracias da América Latina73.
Atendendo ao aumento da quantidade de dinheiro despendido nas campanhas eleitorais, tem-se assistido à ligação
dessa questão com a qualidade da democracia e a distribuição de rendimentos. O Brasil é um exemplo claro em que os
cidadãos exprimiram nas ruas o seu descontentamento com
os políticos corruptos.
O problema não parece estar então na falta de regulação,
mas na incapacidade de a aplicar, sendo esta aliás uma característica do Estado de Direito na América Latina.
72 V. ERIK MOBRAND, FERNANDO CASAL BÉRTOA e YUKIHIKO HAMADA, The Integrity of Political Finance Systems in Asia: Tackling Political Corruption International
cit., pp. 22-24.
73 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit, p. 129.
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A democratização a partir dos anos 90 do século XX, com
alguns retrocessos, tem produzido progressos na legislação
havendo ainda, por diversas razões, desde culturais a institucionais, falta de mecanismos de monitorização, aplicação e
fiscalização.
Assim, os países da América Latina foram dos países
que mais cedo adotaram sistemas de financiamento público,
nalguns casos décadas antes das democracias avançadas da
América do Norte e da Europa Ocidental74.
A Organização dos Estados Americanos (OEA)75, que
abrange 35 Estados-Membros, tem-se debruçado crescentemente sobre estas matérias, e, embora sem estabelecer padrões específicos, tem-se limitado a adotar regras muito gerais.
Deve, desde logo, assinalar-se a Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em Caracas, Venezuela, em
29 de março de 1996, que demonstra forte preocupação em
relação ao fenómeno sem, no entanto, incidir sobre o financiamento político.
Mas já o artigo 5.º da Carta Democrática Interamericana
(Inter-American Democratic Charter)76, assinada em 2001,
estabelece que o fortalecimento dos partidos políticos e de
outras organizações políticas é prioritário para a democracia
e que se dispensará atenção especial à problemática derivada
dos altos custos das campanhas eleitorais e ao estabelecimento de um regime equilibrado e transparente de financiamento
das suas atividades.
Nesta região tem particular acuidade o financiamento político ilícito adveniente do tráfico de estupefacientes (da região dos Andes ao México, em especial a Colômbia que chegou a ficar capturada por grupos paramilitares).
74 V. KEVIN CASAS-ZAMORA, The state of political finance regulations in Latin America,
International IDEA Discussion Paper 12/2016, p. 1.
75 V. sítio da OEA na Internet - http://www.oas.org/pt/.
76 A Carta Democrática Interamericana foi aprovada na primeira sessão plenária da assembleia geral da OEA em 11 de setembro de 2001.
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Uma das formas de combater a corrupção resultante das
contribuições dos particulares é o financiamento público direto que foi sendo introduzido nesta região, em que mais de
80% dos países o prescreve legalmente77, embora se verifiquem diversos problemas de execução e aplicação.
Tal não impediu esquemas de alto nível de corrupção na
área do financiamento político sobretudo no Brasil (caso Petrolão/Lava Jato, desencadeado em 2014 com a prisão de um
ex-diretor da Petrobrás), Chile (casos Penta e Sochimis, desencadeados em 2014-15) e Honduras (Missão de Apoio contra a corrupção e a impunidade nas Honduras – MACCIH
– estabelecida em 2016 pela OEA)78 79.
Quase 80% dos países prevê algum tipo de financiamento
público indireto, como acesso subsidiado aos meios de comunicação social. Há dois tipos de acesso: um prevê esse acesso
como obrigação legal para os media, pelo que nem o Estado
nem os partidos políticos têm de pagar pelos anúncios; outro
implica anúncios pagos pelo Estado ou aplicáveis apenas aos
órgãos de comunicação social públicos; pode haver regimes
mistos80.
Em alguns países, como Argentina, Equador e México, a
compra de publicidade comercial adicional é proibida.
Um assunto controvertido relacionado com o acesso aos
media é o mecanismo de alocação do tempo de antena e de
anúncios, gratuito, tendo havido no Brasil um debate sobre a
alocação de publicidade gratuita nos media baseada no número de lugares no Congresso.
77 V. os países que adotaram financiamento público direto desde o Uruguai em 1928 até ao
Brasil em 1995 em JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook
on Political Finance 2014 cit., p. 140.
78 V. KEVIN CASAS-ZAMORA, The state of political finance regulations in Latin America,
2016 cit., pp. 3-6.
79 A MACCIH terminou as suas funções em 19 de janeiro de 2020, por impossibilidade de
renovação, lamentando a secretaria geral da OEA a dificuldade de combater um problema endémico de corrupção e impunidade naquele país – v. http://www.oas.org/es/
sap/dsdme/maccih/new/default.asp (acesso em 26-10-2020).
80 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 143.
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Várias outras situações de acesso aos media se descortinam,
como donativos de tempos de antena, ou descontos no preço
efetuados pelas empresas detentoras desses media. Outras vezes esses acessos são objeto de contrapartidas com ofertas de
postos públicos a familiares dos donos das empresas81.
A possibilidade de anulação de uma eleição como consequência de violações de regras sobre o acesso aos media, como
sucedeu no México é uma prática sem antecedentes. Trata-se de
um sinal da importância crescente que tem sido dada às regras
sobre o acesso aos media durante as campanhas eleitorais na
América Latina, revelando uma tendência da qual o exemplo
mexicano se tem mostrado como influenciador. Como referido
foi proibida a publicidade política paga na televisão e na rádio,
como já sucedera no Brasil e Chile e em muitos países da Europa ocidental. Noutros países, a legislação nesta área parece
estar a mudar. Para tal também têm contribuído as missões de
observação eleitoral da OEA82 que também incluem a observação da legislação e aplicação do financiamento político como
um dos elementos essenciais do processo eleitoral83.
Nesta região, também são detetáveis situações de abuso de
recursos públicos, com programas do governo para fins políticos. A obtenção de donativos por deduções nos salários dos
funcionários públicos também se verifica.
O financiamento privado em geral é admitido, verificando-se em muitos países proibições de financiamento estrangeiro quer a partidos quer a candidatos. Já a assistência eleitoral
estrangeira é admitida, como a de fundações germânicas e de
instituições internacionais, como a do International Republican
Institute, do National Democratic Institute for International
Affairs e do International IDEA84.
81 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 144 e ss.
82 V. sítio das Missões de Observação Eleitoral da OEA na Internet, em que um dos tópicos
é o financiamento político, http://www.oas.org/pt/topicos/eleicoes.asp.
83 V. KEVIN CASAS-ZAMORA, The state of political finance regulations in Latin America,
2016 cit., pp. 12-13.
84 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political FiO financiamento político e o Direito | 55
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Alguns países nesta região também proíbem os donativos
de empresas que têm contratos com os governos ou que tenham parcialmente capital público85.
Uma percentagem elevada de países proíbe os donativos
anónimos86.
Já quanto às quotas de filiados também nesta região se
verifica um declínio nesse tipo de receitas, como sucede em
quase todo o mundo. Assim, os donativos privados vultuosos ou de empresas bem como o financiamento público tornaram-se mais importantes. Trata-se de uma tendência global
que pode ser observada na América Latina onde os partidos
políticos são em muitos aspetos mais semelhantes aos norte-americanos do que aos seus congéneres europeus. Aliás partidos altamente centralizados estão também em declínio nesta região em prol de partidos menos estruturados e operando
informalmente o que manifestamente prejudica a capacidade de cobrar quotas ou contribuições dos filiados. No Brasil proíbem-se as deduções obrigatórias, tendo sido decidido
que deduções nos salários poriam em causa os ordenados dos
filiados, especialmente os que trabalham no setor público87.
Alguns países estabelecem limites aos donativos. Limites
relacionados com donativos para campanhas eleitorais apenas se encontram em 5 países (Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai). Também receitas provenientes de venda de
artigos ou materiais de campanha e até contribuições em espécie são adotadas, não devendo ser negligenciados como
métodos de angariação de fundos. Fundos mais elevados são
menos difíceis de angariar88.
Pagamentos obrigatórios ou deduções nos vencimentos
nance 2014 cit., p. 131.
85 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 133.
86 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 133.
87 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 133.
88 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 135.
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daqueles que representam o partido como eleitos ou em cargos governativos é uma prática geralmente proibida, mas
nalguns países, como a Argentina, esse tipo de receita é significativo.
Nalguns países foi proibido que os partidos exigissem
contribuições ou efetuassem deduções dos salários de membros do partido que fossem funcionários públicos. Um exemplo é a Resolução n.º 22 025 do Tribunal Superior Eleitoral do
Brasil que considerou as deduções obrigatórias dos salários
como ilegais e inconstitucionais89.
Nalguns países, como a Argentina, Bolívia, Equador, Guatemala, Perú e Uruguai, há limitações às contribuições aos
partidos fora dos períodos eleitorais, havendo mais comummente limites nos períodos eleitorais aplicáveis quer aos partidos quer aos candidatos, contudo essas limitações são difíceis de verificar até porque as contribuições em espécie não
são registadas nas contas. Os limites são excedidos, havendo
formas de tornear as regras90.
Em 2015, o STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil, decidiu proibir os donativos de empresas nas campanhas eleitorais com base na distorção da igualdade eleitoral e na causa
de influência indevida sobre os eleitos. Trata-se de um importante Acórdão91 que parece adotar solução inversa da que
89 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 138.
90 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 139.
91 V. Acórdão do STF de 17-09-2015, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650, Distrito Federal, in http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10329542
(acesso em 29-10-2020). O teor é o seguinte: “Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Ministro Relator, em julgar
procedente em parte o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às
campanhas eleitorais, vencidos, em menor extensão, os Ministros Teori Zavascki, Celso
de Mello e Gilmar Mendes, que davam interpretação conforme, nos termos do voto ora
reajustado do Ministro Teori Zavascki. O Tribunal rejeitou a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade por não ter alcançado o número de votos exigido
pelo art. 27 da Lei 9.868/99, e, consequentemente, a decisão aplica-se às eleições de 2016
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adotara o Supreme Court dos EUA a propósito dos donativos de empresas, em 2009, no caso Citizens United v. Federal
Election Commission.
Quanto aos limites das despesas, apenas cerca de um terço
dos países na América latina o determinam, e cerca de um
quarto o estipula para os candidatos. As despesas eleitorais
têm vindo a crescer, sobretudo por causa dos enormes custos
relacionados com a publicidade eleitoral.
A maioria dos países proíbe e pune a compra de votos.
Trata-se de um tipo de crime eleitoral comum, mas que raramente é perseguido e punido92.
Em todos os países, com as exceções do Belize, de El Salvador e da Venezuela, exigem-se relatórios financeiros periódicos dos partidos93.
Existem agências de monitorização que variam de país
para país, mas que não têm poderes para impor sanções, talvez com a exceção parcial do México. Os países dispõem de
um conjunto de sanções legais aplicáveis, desde sanções administrativas, como cancelamento de registo de partidos ou
candidatos, até multas e sanções criminais. Contudo há problemas na respetiva implementação94.
Os países da América Latina têm uma rede complexa de
regulações muitas das quais parecem facilmente violáveis95.
Os incumprimentos raramente implicam intervenção das autoridades responsáveis e as poucas investigações realizadas
raramente dão origem a sanções. Nos raros casos em que é
imposta uma sanção, a sua proporção com a violação deixa
muito a desejar.

dão. Com relação às pessoas físicas, as contribuições ficam reguladas pela lei em vigor”.
92 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 147.
93 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 148.
94 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 150-151.
95 V. JUAN FERNANDO LONDOÑO e DANIEL ZOVATTO, in Handbook on Political
Finance 2014 cit., p. 151.
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Ou seja, apertar o controlo sobre o financiamento privado,
incluindo a proibição de donativos de empresas, bem como
fortalecer as sanções contra os incumprimentos da lei corresponde a uma tendência que se verifica nesta região com a
densificação da legislação e a criação de um quadro regulatório extenso, mas que está longe de ser eficaz. Torna-se, pois,
necessário reforçar os mecanismos de controlo de modo a credibilizar o aparelho sancionatório96.
4. O financiamento político na Europa Central, na Europa
de Leste e de Sudeste e na Ásia Central97
Importa fazer algumas observações quanto aos países que
fazendo parte do bloco de leste, no tempo da guerra fria, tiveram uma evolução partidária distinta da dos países pertencentes ao bloco ocidental.
Muitos dos países nesta região oriental têm semelhanças
entre si em parte devido ao legado comunista, com longa história de autoritarismo e até de totalitarismo e de tradições fracas de democracia e constitucionalismo. Muitos deles, após a
queda do comunismo, em 1989-1991, fizeram democratizações rápidas.
Em traços gerais, dispõem de sistemas legislativos regulatórios, com restrições às contribuições e despesas e mecanismos de divulgação, cuja eficácia e aplicação se revelam desequilibrados, havendo uma apreciação geral popular de não
satisfação com os níveis de transparência alcançados.

96 V. KEVIN CASAS-ZAMORA, The state of political finance regulations in Latin America,
2016 cit., p. 17.
97 V. FREDERIC SJÖBERG, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp 173 e ss. V, ainda mais recentemente, The Integrity of Political Finance Systems in Central and Eastern
Europe,Tackling Political Corruption, IDEA, 2019, que se debruça sobre 16 países da Europa Central e Oriental (Arménia, Azerbaijão, Belarus, Bulgária, República Checa, Estónia, Geórgia, Hungria, Letónia, Lituânia, Moldova, Polónia, Roménia, Federação Russa,
Eslováquia e Ucrânia). Estes países adotaram diversos caminhos e nove deles aderiram à
União Europeia, v. p. 1.
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Um dos principais problemas surgidos teve a ver com a
separação entre o Estado e os partidos políticos98, já que a
destrinça entre os fundos de ambos não existia no âmbito do
regime de partido único comunista.
O controlo do governo sobre o processo político revelou-se outro problema, sendo que as regras de financiamento
político foram elaboradas para favorecer os partidos do governo, e não os da oposição99.
Os casos escandalosos de financiamento na República
Checa, Polónia e Hungria, de ligação a interesses de empresas, bem como casos de enriquecimento pessoal (caso de 2007
na Estónia e caso Lazarenko na Ucrânia) correspondem a situações de comportamento corrupto.
Verificaram-se casos de financiamento ilegal e ilícito, incluindo o proveniente de países situados na rota do tráfico de
droga, como a Ásia Central e os Balcãs, vulneráveis a este tipo
de influência. Foi feito um esforço em muitos países, mas no
início da transição do comunismo, verificaram-se transações
em dinheiro vivo, metido em malas ou sacos, o que tornava
as regulações então ineficazes.
Nos últimos 20 anos, assistiu-se a desenvolvimentos notáveis nas legislações de muitos países nesta região, podendo
concluir-se que se trata atualmente de uma das regiões mais
reguladas do mundo. Sofre influência de organizações internacionais regionais como o Conselho da Europa, a União Europeia, e a OSCE, embora se faça sentir mais nuns países do
que noutros, sobretudo nos que aderiram à UE100.

98 V. inter alia ponto (5.4) – “a clear separation between the State and political parties; in
particular, political parties will not be merged with the State” in Documento de Copenhaga, 1990 da Reunião de Copenhaga sobre a Dimensão Humana da Conferência CSCE,
Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of
the CSCE Copenhagen 1990 - https://www.osce.org/files/f/documents/d/7/19394.
pdf (acesso em 29 de outubro de 2020).
99 O caso da Rússia é o mais significativo sobretudo desde os anos 2000, com a DUMA dominada pelos partidos do poder e o crescente papel de condutor do processo pelo partido
dominante, a Rússia Unida.
100 V. FREDERIC SJÖBERG, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 177.
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Nos 16 países da Europa central e oriental analisados no
último estudo citado, todos proíbem financiamento estrangeiro quer a partidos políticos quer a candidatos. A maioria
dos países proíbem donativos anónimos enquanto alguns
permitem tal tipo de donativos desde que sujeitos a limites
específicos. Nove países proibiram os donativos de empresas
aos partidos políticos (Azerbaijão, Bulgária, Estónia, Geórgia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia e Rússia). Estes países,
com exceção do Azerbaijão, mas incluindo a Arménia, a Roménia e a Ucrânia, também proíbem os donativos de empresas a candidatos. A Moldova e a Eslováquia só proíbem os
donativos quer a partidos políticos quer a candidatos de empresas que tenham contratos públicos101.
Quanto aos donativos de sindicatos, há seis países que não
os proíbem aos partidos e desses três que não os proíbem aos
candidatos, mas todos os países proíbem donativos de empresas do Estado, exceto a Belarus que não proíbe tais donativos a candidatos102.
Alguns países não impõem limites aos montantes dos
donativos, seja de empresas ou de particulares, aos partidos
políticos, quer durante as campanhas ou fora do período eleitoral, enquanto outros aplicam limitações. A aplicação de limites aos donativos a candidatos é menos uniforme. Apenas
quatro países não regulam os donativos em espécie, havendo
alguns que lhes impõem limites a esses donativos a candidatos. Apenas quatro países limitam a faculdade de os partidos
políticos contraírem empréstimos e alguns regulam os empréstimos dos candidatos103.
A atribuição de financiamento público é modesta em alguns desses países e não cobre suficientemente as despesas
do partido político sobretudo dos que não têm acesso à maquinaria governamental.
101 V. The Integrity of Political Finance Systems in Central and Eastern Europe,Tackling Political Corruption cit., pp. 2-3.
102 Idem.
103 Idem.
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No estudo de 2019, verifica-se que apenas um país não
atribui financiamento público. Em geral esse financiamento
público tem sido disponibilizado ou de forma contínua ou
em relação a eleições. Países, como a Geórgia, Hungria, Rússia, Eslováquia e Ucrânia concedem financiamento público
em ambas as situações. São normalmente estabelecidos limiares para a respetiva atribuição104.
A maioria dos países atribuem espaço gratuito nos media
aos partidos políticos numa base de igualdade. Alguns atribuem espaços de reunião gratuitos e outros preveem alívios
fiscais105.
Em matéria de despesas, há alguns países que não limitam
as despesas. Os que limitam, fazem-no de diversas formas,
ou estabelecendo um montante fixo, ou um valor por cada
eleitor ou uma percentagem do PIB. A maioria dos países impõe limites aos gastos eleitorais dos candidatos individuais.
Alguns proíbem as despesas por terceiros ou limitam-nas.
Com o aumento da importância das redes sociais e dos media online, alguns países, como a Hungria, Polónia e Roménia
têm regras sobre as despesas de campanha online106.
A maioria dos países tem vindo a introduzir a obrigatoriedade de os partidos políticos e candidatos apresentarem relatórios financeiros que devem ser publicitados. Alguns estendem essa obrigação a terceiros e até a donativos de lobistas.
Verifica-se nesta matéria, nos últimos 20 anos, uma evolução
de salientar quanto ao maior detalhe dos relatórios, embora
nem sempre se exija a identificação dos doadores107.
A prática de aplicação do controlo do financiamento político
tem evoluído no tempo, dispondo todos os países de uma instituição encarregada da fiscalização. Em regra, são os órgãos de
104 V. The Integrity of Political Finance Systems in Central and Eastern Europe, Tackling
Political Corruption cit., p. 3.
105 V. The Integrity of Political Finance Systems in Central and Eastern Europe, Tackling
Political Corruption cit., p. 4.
106 V. The Integrity of Political Finance Systems in Central and Eastern Europe, Tackling
Political Corruption cit., p. 5.
107 Idem.
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gestão eleitoral que se ocupam dessa função. Em alguns países
é o Gabinete de Auditoria do Estado que trata dessa matéria.
Há uma tendência para o recurso a entidades especializadas
com mais poderes incluindo os de investigação108.
As maiores violações às regras sobre financiamento político são a evasão às restrições de despesas e/ou de contribuições e exploração pelos maiores partidos políticos do seu
acesso ao governo para assegurar benefícios financeiros para
os membros e os cofres do partido, incluindo o acesso aos
meios de comunicação social do Estado.
Geralmente as agências eleitorais e de financiamento dos
partidos têm falta de mecanismos adequados de aplicação,
sobretudo nos casos de sistemáticas violações às restrições
de despesas e contribuições. As leis são vagas e lacunosas ou
mesmo conflituantes. Não conduzem a um pluralismo político e transparência acrescidos. Os limites estabelecidos são,
em alguns casos, muito baixos, o que torna a sua observância
difícil, e convida a um uso seletivo do regime de sanções para
manter de fora os opositores políticos. Uma aplicação seletiva
de regras restritivas é uma marca dos regimes mais autoritários da região. O contrário também se verifica, isto é, estabelecer os limites tão altos que nem mesmo o partido político
mais rico os pode violar109.
5. O financiamento político na Europa Ocidental110
Apesar de ser uma das regiões mais ricas do mundo e de
dispor de democracias estabilizadas, ainda que umas se tenham constituído mais tarde do que outras, verifica-se uma
tendência para uma maior harmonização da regulação sobretudo quanto a exigências de transparência.
108 V. The Integrity of Political Finance Systems in Central and Eastern Europe, Tackling
Political Corruption cit., p. 6.
109 V. FREDERIC SJÖBERG, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 194-195.
110 V. D. R. PICCIO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp 208 e ss. V. ainda DANIELA R. PICCIO, The state of political finance regulations in Western Europe, International
IDEA Discussion Paper 13/2016.
O financiamento político e o Direito | 63

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

A regulação, contudo, não foi a solução para alguns problemas relacionados como a corrupção política e práticas de
financiamento ilícito na política, de que se destacam escândalos ocorridos em Espanha, Grécia, Reino Unido e França.
Além de uma fraca fiscalização e aplicação das regras, os
atores políticos aproveitam as lacunas da legislação. Um terceiro problema relaciona-se com uma crescente dependência
do Estado após a introdução generalizada e generosa de um
sistema de financiamento público para os partidos políticos e
candidatos.
A questão da natureza dos partidos políticos também tem
que ver com a questão do financiamento. Na tradição liberal, os partidos políticos são associações privadas que devem
estar isentas de interferência estatal, incluindo a sua gestão
financeira. Outra doutrina concebe os partidos como entidades privadas que funcionam com “utilidade pública”, sendo
a intervenção estatal encarada como um meio necessário para
garantir o justo funcionamento dos processos democráticos.
O tratamento “laissez-faire” dos partidos políticos tem caracterizado países com experiência democrática mais longa.
Por exemplo, na Suécia, que não dispõe de um regime jurídico-constitucional e legal sobre partidos políticos, só em 2014,
pela primeira vez, se aprovou legislação regulando os rendimentos dos partidos, sendo a Espanha um exemplo oposto,
com uma forte tradição de regulação partidária após o regime
de Franco111.
A crescente regulação dos partidos políticos através de
várias fontes de direito indica o declínio da tradição liberal.
A introdução de financiamento público para os partidos políticos e os candidatos justifica uma crescente intervenção na
sua gestão financeira interna. Há um crescente consenso em
torno do princípio “do ut des”, ideia do equilíbrio entre os privilégios obtidos e os constrangimentos sofridos.

111 V. D. R. PICCIO, in Handbook cit., p. 210.
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Desde a adoção pela Alemanha em 1966 da primeira regulação sobre financiamento político verifica-se que apenas
a Suíça não dispõe de uma lei específica sobre financiamento
político112.
A influência das organizações internacionais regionais e
não governamentais é muito relevante, assim como a União
Europeia, o Conselho da Europa, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (Organization for Security
and Cooperation in Europe - OSCE), em particular o Office
for Democratic Institutions and Human Rights, a Comissão
de Veneza, o GRECO- Grupo de Estados contra a Corrupção
e a International Transparency. O desenvolvimento por estas
instituições de recomendações de boas práticas e princípios
comuns em matéria de transparência e acesso do público à
informação tem sido sobremaneira decisivo para o aprofundamento da regulação sobre o financiamento político.
Sobretudo a partir dos trabalhos do GRECO parece verificar-se uma diferença dos países da Europa ocidental e também de alguns da Europa de leste relativamente aos restantes
de outras regiões por aqueles dependerem fortemente do financiamento público, mas nem por isso se conseguiu travar a
corrupção política. Um progressivo desencanto dos eleitores
com os partidos, um forte crescimento do abstencionismo eleitoral faz recear que essa dependência de recursos do Estado
faça afastar os partidos da realidade da sociedade, gerando
sentimentos anti partidos113.
Uma tendência assinalável em cerca de 19 países foi um
frenesim reformista quase permanente, com alterações legislativas frequentes, dando sinal quer de dificuldades com a
crise económico-financeira de 2008/2009 quer da importância
do dinheiro na política que se foi traduzindo como um tópico na comunicação social e com investigação jornalística na
matéria a revelar situações de escândalos de benefícios finan112 V. DANIELA R. PICCIO, The state of political finance regulations in Western Europe,
International IDEA Discussion Paper 13/2016, p. 1.
113 Idem.
O financiamento político e o Direito | 65

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

ceiros para os partidos. As exigências de transparência foram-se avolumando de modo a permitir um maior escrutínio das
finanças partidárias, acentuando os aspetos das contas, discriminando os donativos e a identificação dos maiores doadores,
da respetiva apresentação pelo menos anual e da sua divulgação pública, nomeadamente dando conta das despesas eleitorais. Alguns partidos também publicaram voluntariamente
nos seus sítios na Internet informações financeiras114.
Quanto às fontes de financiamento encontram-se várias de
origem privada, desde quotas a donativos pequenos e grandes
e contribuições de eleitos, deduções de salários de eleitos etc.
Tais fontes são consideradas benéficas por traduzirem o
compromisso político dos cidadãos, mas já grandes donativos
sobretudo de pessoas coletivas são considerados uma influência perniciosa. As quotas e os pequenos donativos têm vindo
a decrescer sobretudo a partir dos anos 90 do século XX. Em
Portugal, por exemplo, as quotas têm uma percentagem baixa
no conjunto dos rendimentos dos partidos. Já na Irlanda, Alemanha e Holanda, as quotas representam um terço ou mais
do rendimento global dos partidos. O mesmo é aplicável aos
pequenos donativos.
As contribuições de empresas, à medida que se vai acentuando a exigência de transparência sobre fluxos financeiros,
revelam também uma tendência de declínio, observada na
Alemanha e na Suécia e até no Reino Unido onde os donativos
de empresas constituíam a fonte mais relevante do rendimento dos partidos, especialmente do Partido Conservador.
Outras fontes de financiamento privado são os donativos
de terceiros, ou seja, de grupos ou indivíduos que fazem campanha para candidatos individuais, partidos políticos ou temas. Só a Irlanda e o Reino Unido estabelecem limites para
estes donativos. Em Espanha e Portugal estes donativos são
proibidos.
114 V. DANIELA R. PICCIO, The state of political finance regulations in Western Europe cit.,
pp. 4-7. A autora refere em Portugal o PAN- Partido Pessoas-Animais-Natureza.
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Outra fonte de rendimento são os empréstimos bancários.
Por exemplo, os partidos gregos e os portugueses pedem empréstimos aos bancos, dando como garantia o financiamento
estatal.
As restrições mais comuns ao financiamento privado são:
entidades estrangeiras, empresas, instituições públicas ou semipúblicas e sindicatos. Algumas legislações proíbem contribuições anónimas e estabelecem limites para os donativos em
dinheiro vivo. As restrições são mais significativas nos países
do Sul que têm elevados níveis de regulação e não têm distinção entre partidos e candidatos, sendo Portugal, com a França
e a Grécia, um dos países que introduziu um maior número
de restrições115 116.
O financiamento público geralmente acolhido é direto,
mas também indireto abrangendo acesso aos media, benefícios fiscais, utilização de espaços públicos etc.
O financiamento direto envolve transferências diretas livremente utilizáveis pelo destinatário.
Os critérios de distribuição do financiamento público envolvem a existência de um montante igual distribuído igualmente por todos os partidos que atingem o limiar da elegibilidade (“igualdade absoluta”) e um montante adicional
variável distribuído em proporção dos votos ou assentos obtidos na mais recente eleição parlamentar (“equitability”). Nas
distribuições alemã e holandesa estimula-se a ligação à base
social dos partidos. Na Alemanha, os fundos são distribuídos
com base quer nos resultados do partido na eleição mais recente quer no montante dos donativos recebidos (a regra dos
“matching funds”). Apenas uma dada percentagem de rendimento dos partidos pode ser atribuída pelos cofres públicos
que não pode ser superior aos fundos privados.

115 V. D. R. PICCIO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 218.
116 D. R. PICCIO refere sobre Portugal “After being unmonitored for almost 20 years, party
ﬁnancial activity came under the supervision of a newly established independent body and became
more accurately controlled” in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 219.
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A crescente tendência de aumento dos fundos públicos
postos à disposição dos partidos tem sido muito criticada e
com a adoção de medidas de austeridade por força da crise
económico-financeira de 2008/2009, as subvenções públicas
aos partidos tornaram-se muito impopulares117. A política
tem-se tornado mais onerosa em virtude da sua crescente comercialização e ligação aos media desafiando as estruturas
pesadas e burocratizadas dos partidos que tradicionalmente
caracterizam os países do Norte, Ocidente e Sul da Europa. O
peso do financiamento público na proporção do rendimento
anual total do partido excede por vezes 90% dos rendimentos
totais o que dificilmente é justificável118.
Quanto à promoção das mulheres na política, um grande
número de países através do mundo tem aprovado regras
sobre quotas ou equilíbrio de género. Na Europa, apesar de
uma persistente desigualdade de género, adotam-se sobretudo quotas voluntárias no partido. Apenas seis países dispõem
de legislação a nível nacional de promoção da paridade: Bélgica, França, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. Quanto aos
países que atribuem financiamento estadual apenas a França,
Irlanda, Portugal e Itália relacionam o financiamento público
direto com a igualdade de género119.
117 No contexto das medidas de austeridade, as subvenções estatais quer para os partidos
quer para as campanhas eleitorais foram reduzidas em Portugal (2010), Espanha (2011),
Irlanda (2012), Países Baixos (2012) e Grécia (2014). Em Itália, já fora reduzido em 2007,
mas, em 2014 foi emitida nova legislação rejeitando qualquer forma de financiamento
direto. V. DANIELA R. PICCIO, The state of political finance regulations in Western
Europe cit. p. 9.
118 V. D. R. PICCIO, in Handbook cit., p. 225.
Como refere D. R. PICCIO: “Party ﬁnance regulation is unique in that the parties are the principal agents of their own legal rules. Academics have often stressed the inherent conﬂict of interest,
as legislators are also partisans. In one of the most inﬂuential propositions developed in the political science literature in recent decades, Katz and Mair’s ‘cartel party’ thesis asserts that public
subventions enable parties to guarantee their own ﬁnancial interests and organizational survival
while further withdrawing from society. Others have questioned whether the revenue maximization logic ought to be the sole possible explanation for political ﬁnance regulation. Self-serve logic
would not explain, for example, the convergence toward greater transparency of political ﬁnance
rules in Europe or the reduction of party subsidies.”.
V. ainda V. DANIELA R. PICCIO, The state of political finance regulations in Western
Europe cit., p. 8.
119 V. D. R. PICCIO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 226.
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Voltaremos a esta questão da lei da paridade portuguesa adiante, já que esta lei sofreu recentemente uma alteração,
deixando de refletir essa ligação como acabado de referir.
Merece menção o caso do Partido Protestante Ortodoxo
holandês (Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) que, baseado na sua interpretação da Bíblia, não aceitava mulheres
como filiadas e não lhes reconhecia o direito de sufrágio passivo. Uma decisão judicial de 2005 veio determinar que a exclusão de mulheres da filiação partidária violava a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres, de 1979, e suspendeu o financiamento
público ao SGP. Tal gerou um importante debate jurídico nos
Países Baixos. Só após uma alteração aos seus estatutos internos, o SGP viu o seu financiamento restabelecido após uma
decisão do tribunal de segunda instância de 2007120.
Quanto às despesas, e apesar de não ser generalizada a
respetiva limitação, as análises comparativas demonstram
uma tendência de aumento sobretudo devido à profissionalização e mudanças técnicas121.
Dado o peso do financiamento público nas contas dos partidos e candidatos torna-se particularmente relevante o conjunto das obrigações que recaem sobre esses atores quanto à
prestação de contas e de informação e se é tornada acessível
ao público. Também a existência de um órgão de fiscalização
independente que controle essas obrigações e que garanta a
aplicação da lei sobre financiamento político é exigível, verificando-se nesta região uma grande diversidade de soluções.
Acresce que a aplicação da lei deve ser acompanhada da aplicação de sanções em caso de incumprimento122.
Nos últimos anos, até 2016, os quadros legais relativos ao
controlo externo têm vindo a ser melhorados. Os exemplos
apontados são França, Itália e Portugal, em que mais competências e recursos foram atribuídos às entidades de con120 V. caso narrado por D. R. PICCIO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 227-228.
121 V. D. R. PICCIO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 230.
122 V. D. R. PICCIO, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 231 e ss.
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trolo da gestão financeira dos partidos políticos e candidatos, reforçando o seu papel de fiscalização. Na Áustria, em
2012, os partidos passaram a reportar ao Tribunal de Contas,
criando-se também uma autoridade competente para aplicar
sanções em caso de violação da lei. Na Suécia, após a reforma
de 2014 também foram introduzidas medidas de controlo do
financiamento político e na Finlândia a entidade de verificação passou do Ministério da Justiça para o Gabinete Nacional
de Auditoria123.
6. O financiamento político nos países anglo-americanos
A análise global, que temos vindo a citar, sobre financiamento político foca em separado seis democracias anglófonas estabelecidas na Europa Ocidental, América do Norte e
Oceânia: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino
Unido e Estados Unidos da América, com semelhanças históricas, culturais e jurídicas que permitem uma comparação relativamente às questões financeiras. Apesar de serem democracias antigas têm alguns problemas quanto à utilização do
dinheiro na política, entre os quais se contam a desigualdade
na concorrência, a dependência de donativos das empresas e
dos sindicatos e as despesas não controladas de atores diversos dos partidos políticos e dos candidatos, designados por
terceiros124.
Todos os 6 países pertencem à OCDE, são desenvolvidos,
adotam a língua inglesa e têm como tradição jurídica conjunta o regime de “common law”. Todos têm uma longa tradição de eleições livres, sem interrupções, de governo popular
e de “rule of law”. Os partidos políticos têm alternado entre
governo e oposição. Todos fizeram parte em dada altura do
Império Britânico, os EUA até 1776-1783 e a Irlanda até 191620, e os restantes ainda são membros da Commonwealth.
123 V. DANIELA R. PICCIO, The state of political finance regulations in Western Europe cit.,
p. 9.
124 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, in Handbook on Political Finance 2014 cit., pp. 255 e ss.
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As diferenças verificam-se quanto aos sistemas políticos: três
têm sistemas federais e três têm sistemas unitários com governo
central.
Os EUA têm um sistema presidencial que afeta em muito a
posição dos partidos no sistema político. Os candidatos individuais estão no centro do processo eleitoral, tendo os partidos
políticos um papel limitado na seleção dos candidatos devido ao
sistema de eleições primárias usado na maior parte dos Estados
federados.
Os restantes cinco países são democracias parlamentares
que se integram no chamado modelo de Westminster, baseado
numa espécie de fusão dos poderes legislativo-executivo num
governo assente numa maioria parlamentar. Os partidos políticos nestes países têm um papel determinante no parlamento
e no governo. Em três desses países os sistemas eleitorais são
também parcialmente centrados nos candidatos por força do
sistema maioritário.
O “modelo de Westminster do financiamento político” caracteriza-se por pouca regulação, por limitações frequentes às
despesas para os candidatos nos círculos eleitorais e pela ausência em geral de subsídios públicos. O modelo aplica o conceito
de transparência aos gastos dos candidatos e não aos rendimentos dos partidos e despesas em geral.
No século XIX, já os EUA proibiam a utilização de funcionários públicos nas eleições e o Reino Unido proibia a distribuição
de bebidas alcoólicas relacionadas com as campanhas eleitorais125.
Atualmente existem regulações diferentes nos diversos países, mas colocam-se várias questões que devem ser examinadas:
há interferência indevida das limitações às despesas e contribuições nas liberdades civis e nos direitos fundamentais? Pode
prevenir-se um possível abuso dos recursos do Estado para vantagem partidária? Os partidos necessitam de contribuições de
empresas ou de sindicatos? Os partidos e os candidatos são os
125 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 256.
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únicos atores no processo eleitoral que carecem de regulação?126
Uma das questões mais versadas e contraditoriamente tratadas pelos tribunais é justamente o eventual conflito entre a regulação restritiva que visa promover eleições equilibradas e justas,
e uma das liberdades fundamentais mais convocadas que é a
liberdade de expressão.
Quer na Austrália quer nos EUA os supremos tribunais decidiram pela supremacia da liberdade de expressão, “freedom
of speech”, sendo que ninguém pode por razões de utilização
ilegal de dinheiro deixar de exprimir as suas opiniões políticas
as quais não estão, pois, sujeitas a qualquer tipo de restrições. O
Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o dinheiro é uma importante dimensão do “speech” e que as organizações também
dispõem da liberdade de expressão (US Supreme Court 1976,
2010).
A questão do impacto da regulação das finanças das campanhas na participação dos cidadãos é uma questão abordada na
doutrina norte-americana, existindo uma divisão entre os que
defendem e os que se opõem a uma regulação da campanha.
Esta divisão conceptual deriva em larga medida da controversa decisão do Supremo Tribunal de 1976 (Buckley v. Valeo)127
que estabelece um quadro de avaliação da constitucionalidade
das restrições às contribuições e despesas das campanhas. Nesta
decisão, o Supremo Tribunal fez uma distinção entre restrições
a contribuições e a despesas de campanha avaliando cada uma
através da lente de barreiras da Primeira Emenda à liberdade
de expressão e associação, freedom of speech and association. A
FEC (Federal Election Comission) tinha sido estabelecida pelas
alterações de 1974 à Federal Election Campaign Act (FECA) de
1971. No caso Buckley v. Valey, o Supremo Tribunal considerou
inconstitucionais os limites às despesas, mas permitiu limites às
contribuições e às regras de financiamento público128.
126 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 256.
127 V. caso Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976) in https://supreme.justia.com/cases/federal/us/424/1/ (acesso 20-10-2020).
128 No caso Buckley v. Valey, o Supremo Tribunal decidiu:
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Este caso constitui o paradigma regulatório. Foi muito criticado pela indiferença que demonstra relativamente à igualdade
e equilíbrio entre os concorrentes (os mais ricos contra os mais
influentes). A participação corresponde a um princípio cívico
republicano ideal, colocando-se a questão da qualidade do discurso por referência à quantidade do discurso de acordo com a
regulação financeira129.

“The Act’s contribution provisions are constitutional, but the expenditure provisions violate the First Amendment. Pp. 424 U. S. 12-59.
(a) The contribution provisions, along with those covering disclosure, are appropriate
legislative weapons against the reality or appearance of improper influence stemming
from the dependence of candidates on large campaign contributions, and the ceilings
imposed accordingly serve the basic governmental interest in safeguarding the integrity
of the electoral process without directly impinging upon the rights of individual citizens
and candidates to engage in political debate and discussion. Pp. 424 U. S. 23-38.
(b) The First Amendment requires the invalidation of the Act’s independent expenditure
ceiling, its limitation on a candidate’s expenditures from his own personal funds, and
its ceilings on over-all campaign expenditures, since those provisions place substantial
and direct restrictions on the ability of candidates, citizens, and associations to engage
in protected political expression, restrictions that the First Amendment cannot tolerate.
Pp. 424 U. S. 39-59”.
129 V. WILLIAM J. RINNER, Maximizing Participation through Campaign Finance Regulation: a Cap and Trade Mecanism for Political Money, The Yale Law Journal, 2010, vol.
119, pp. 1060-1111. RONALD DWORKIN considerou a participação igual como uma
componente central da qualidade de cidadão, extrapolando do princípio estabelecido
que todos os cidadãos maduros, com muito poucas exceções, devem ter igual impacto
de voto, Sovereign Virtue: the theory and practice of Equality, 364 (2000). V. ainda RAYMOND J. LA RAJA, Campaign Finance and Partisan Polarization in the United States
Congress, Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy, 2014, vol. 9:1, pp. 223 e ss.
V. NOAH B. LINDELL, Comment, Williams-Yulee and the Anomaly of Campaign Finance, in The Yale Law Journal, 126, 2017, pp. 1577-1599; na decisão do Supreme Court
em Yulee v. Florida Bar, de 2015, os Estados podem proibir os candidatos a cargo judicial
de solicitar pessoalmente donativos de campanha em ordem a proteger a aparência da
integridade judicial; o autor põe em causa a tradicional jurisprudência free speech.
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No caso Citizens United v. Federal Election Commission, de
2010130 131, que suscitou muita controvérsia, admitiu o Supremo
Tribunal que a liberdade de expressão se aplicava às empresas e
que estas poderiam fazer despesas eleitorais assim invalidando
jurisprudência anterior que admitira a proibição.
Na Austrália, o High Court, em 1992132, decidiu pela inconstitucionalidade das normas do “Political Broadcasts and
Disclosure Act” de 1991 que proibiam publicidade na televisão e na radio paga pelos partidos políticos e estabelecia emissões de campanha gratuitas da radio comercial e das operadoras de televisão, reconhecendo liberdade de comunicação
política implicitamente na Constituição australiana.
130 V. CITIZENS UNITED v. FEDERAL ELECTION COMMISSION Syllabus - APPEAL FROM
THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA No. 08–
205. Argued March 24, 2009 – Reargued September 9, 2009 – Decided January 21, 2010:
“As amended by §203 of the Bipartisan Campaign Reform Act of 2002(BCRA), federal law prohibits corporations and unions from using their general treasury funds to make independent
expenditures for speech that is an “electioneering communication” or for speech that expressly
advocates the election or defeat of a candidate. 2 U.S.C. §441b. An electioneering communication
is “any broadcast, cable, or satellite communication” that “refers to a clearly identified candidate
for Federal office” and is made within 30 days of a primary election,§434(f)(3)(A), and that is
“publicly distributed,” 11 CFR §100.29(a)(2),which in “the case of a candidate for nomination
for President... means” that the communication “[c]an be received by 50,000 or more persons in
a State where a primary election... is being held within 30 days,” §100.29(b)(3)(ii). Corporations
and unions may establish a political action committee (PAC) for express advocacy or electioneering communications purposes. 2 U.S.C. §441b(b)(2). In McConnell v. Federal Election Comm’n,
540 U.S. 93, 203–209, this Court upheld limits on electioneering communications in a facial challenge, relying on the holding in Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 494 U.S. 652, that
political speech may be banned based on the speaker’s corporate identity.
In January 2008, appellant Citizens United, a non-profit corporation, released a documentary (hereinafter Hillary) critical of then-Senator Hillary Clinton, a candidate for her party’s Presidential nomination. Anticipating that it would make Hillary available on cable television through video-on-demand
within 30 days of primary elections, Citizens United produced television ads to run on broadcast and
cable television. Concerned about possible civil and criminal penalties for violating §441b, it sought
declaratory and injunctive relief, arguing that (1) §441b is unconstitutional as applied to Hillary; and
(2) BCRA’s disclaimer, disclosure, and reporting requirements,BCRA §§201 and 311, were unconstitutional as applied to Hillary and the ads. The District Court denied Citizens United a preliminary
injunction and granted appellee Federal Election Commission (FEC) summary judgment “.
131 V. MICHAEL W. MCCONNELL defende que deveria ser um caso de free press e não de
free speech o que então não implicaria mudanças na doutrina constitucional da liberdade
de imprensa, Reconsidering Citizens United as a Press Clause in the Yale Law Journal,
123, 2013, pp. 412-458; LEO STRINE JR., Corporate Power Ratchet: the Court’s Role in
Eroding “We the People’s” Ability to Constrain our Corporate Creations, in Harvard
Civil Rights- Civil Liberties Law Review, vol. 51, 2016, pp. 423-480.
132 V. Australian Capital Television Pty Ltd; The State of New South Wales v.
The Commonwealth of Australia [No. 2] in https://www.ato.gov.au/law/view/document.
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O Supremo Tribunal do Canadá defendeu posição oposta:
o objetivo de eleições justas prevalecente requer que todas os
pontos de vista sejam ouvidos na campanha eleitoral. A liberdade de usar montantes irrestritos de dinheiro e outros recursos transfere a distribuição desigual de rendimentos entre os
membros de uma sociedade moderna para o processo político
o que faz perigar a igualdade (uma pessoa, um voto) que é
um aspeto essencial da política democrática (Supreme Court
of Canada 2004133)134.
Apesar das diferenças dos respetivos regimes regulatórios,
estas democracias anglófonas estabilizadas apresentam alguns traços comuns. Todas dispõem de uma agência única independente que recebe, arquiva, analisa, verifica e publica todos os relatórios financeiros apresentados pelos participantes
no processo de campanha. Em metade dos países esta agência
de monitorização é o órgão de gestão eleitoral enquanto que
os outros atribuem essa jurisdição sobre finanças políticas a
um órgão diferente. As obrigações de apresentar relatórios
recaem em cinco desses países sobre os partidos políticos, os
candidatos e vários outros grupos envolvidos em eleições.
Apenas na Irlanda essa obrigação é restringida aos partidos
políticos e aos candidatos. Finalmente a legislação em todos
eles visa mais ou menos a transparência dos fundos políticos
gastos nas campanhas ou para outros fins partidários. Contudo há diferentes limiares para a divulgação da identidade dos
doadores e do montante total das suas doações135.

133 V. caso Harper v. Canada (Attorney General), decisão de 18-5-2004 in https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2146/index.do, § 62 “ The Court’s conception of electoral fairness
as reflected in the foregoing principles is consistent with the egalitarian model of elections adopted
by Parliament as an essential component of our democratic society. This model is premised on the
notion that individuals should have an equal opportunity to participate in the electoral process.
Under this model, wealth is the main obstacle to equal participation; see C. Feasby, “Libman
v. Quebec (A.G.) and the Administration of the Process of Democracy under the Charter: The
Emerging Egalitarian Model” (1999), 44 McGill L.J. 5. Thus, the egalitarian model promotes an
electoral process that requires the wealthy to be prevented from controlling the electoral process to
the detriment of others with less economic power “.
134 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 257.
135 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 282.
O financiamento político e o Direito | 75

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

Uma das questões que nestes países se observa e é objeto
de diferentes abordagens em cada um deles tem a ver com a
publicidade feita por terceiros em benefício de uns concorrentes e em detrimento de outros. Enquanto na Austrália e nos
EUA se optou pela transparência que se baseia na monitorização pelos media e pelos atores da sociedade civil o que envolve a questão de saber qual a informação que é disponibilizada
ao público, no Canadá, na Nova Zelândia e no Reino Unido
adotou-se legislação com limites estatutários e obrigações de
prestar informações sobre as atividades de terceiros sujeitos a
verificação pela agência de monitorização. Já a Irlanda embora estabeleça limites de despesas aos candidatos não dispõe
de regulação sobre despesas dos partidos e publicidade por
terceiros.
Em matéria de proibições e limites aos donativos e às despesas, há uma menor tendência para o seu estabelecimento,
sendo que, quanto ao financiamento privado, na maioria dos
países, a maioria dos partidos depende de grandes doadores.
Poucos são os partidos que solicitam apoio financeiro às suas
bases, ainda que as quotas dos filiados sejam vistas como uma
importante fonte de financiamento, mas que não representam
uma parte significativa dos rendimentos políticos nestes países anglófonos. Donativos pequenos de apoiantes individuais
são uma fonte importante de rendimento político apenas nos
EUA e no Canadá. Nos outros quatro países, os partidos e os
candidatos dependem em larga medida de grandes donativos
de sindicatos, de empresários e de milionários e mais raramente de fontes estrangeiras136.
Todos os países anglófonos preveem financiamento público, quer para campanha eleitoral quer para atividades dos
partidos políticos. O acesso a esses fundos e a sua distribuição são considerados justos. Os respetivos montantes variam
consideravelmente de um para outro país, sendo muito bai136 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 283. Sobre o anonimato dos doadores, v. IAN AYRES, Should Campaign Donors be Identified?,
Yale Law Journal 2001, pp. 12-17.
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xos nos EUA e no Reino Unido e mais generosos na Irlanda.
Os EUA são o único que estipula o acesso justo de todos os
concorrentes à radio e à televisão, mas não prevê a atribuição de tempo de antena gratuito ou subsidiado aos partidos e
candidatos. Os outros países têm implementado o acesso aos
media eletrónicos através de alocação de tempo gratuito ou
subsidiado.
Apenas metade dos países preveem benefícios fiscais para
os doadores e angariadores de fundos de modo a incentivar
o envolvimento financeiro no processo eleitoral, embora não
se possa comparar a extensão e volume desses incentivos o
que aliás sublinha as grandes diferenças entre os dois sistemas
norte-americanos. No Canadá, os incentivos públicos para as
contribuições políticas individuais são significativos enquanto nos EUA são de menor relevância e aplicam-se apenas às
eleições primárias presidenciais. Também há diferenças quanto aos subsídios públicos diretos137.
As despesas de campanha são a maior fatia dos gastos dos
partidos, sobretudo nos EUA138 e possivelmente na Austrália.
Nos outros países as despesas permanentes com as estruturas partidárias têm vindo a crescer, ocupando as despesas de
pessoal e de sedes pelo menos metade do orçamento anual de
muitos partidos, pelo que o ênfase colocado nas limitações de
despesas de campanha não corresponde hoje à categoria mais
importante de gastos políticos.
Quanto às agências de monitorização, têm jurisdição limitada para impor sanções para o incumprimento das regras de
financiamento, que nos casos de violações graves devem ser
prosseguidas pelas entidades de acusação. A transparência,
vista como obrigação de reporte e de divulgação de doadores
específicos, é limitada, ou porque os relatórios não são consolidados e a divulgação dos donativos atinge tais pormenores
que acabam por esconder a informação relevante (Canadá e
137 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 283.
138 V. ARI WEISBARD, Buying an Audience: Justifying the Regulation of Campaign Expenditures that Buy Access to Voters; the Yale Law Journal, 2008, 118, pp. 379-380.
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EUA), ou porque não são dados detalhes sobre os gastos e a
divulgação dos doadores é incompleta (Austrália, Irlanda e
Nova Zelândia) ou por outras razões diversas (Reino Unido).
Em nenhum destes países se exige relatórios sistemáticos sobre dívidas e bens dos partidos políticos o que permitiria verificações externas cruzadas. Onde a divulgação é efetivamente
aplicada, o escrutínio pelos media e pela sociedade civil requer um esforço adicional considerável. Naqueles em que isso
não se verifica, tais esforços revelam-se pouco promissores em
virtude da legislação imperfeita139.
7. O financiamento político e as organizações internacionais regionais
Uma coisa é uma análise comparativa efetuada sobre experiências e legislações nacionais em regiões vastas do mundo
ou sobre regulações ou mesmo desregulações que apresentam
características comuns e que desde logo sofrem as vicissitudes
das alterações legislativas ou de aplicação legislativa que poderão afetar a visão panorâmica de determinado país, outra
são as preocupações reveladas nesta matéria pelas organizações internacionais e que vão analisando e atuando, política
ou normativamente, sobre os valores e princípios e até mesmo
sobre as regras que devem ser seguidas pelos seus Estados-Membros.
É sobretudo nas organizações internacionais, e com enfoque particular nas regionais europeias, que estes assuntos da
influência do dinheiro na política se questionam.
Para além daquelas que já foram mencionadas nos números antecedentes, podemos recordar que é sobretudo na
OCDE e no quadro do Conselho da Europa, no GRECO, que a
matéria do financiamento político mais se destacou em termos
de tratamento autónomo e detalhado com forte impacto nos
respetivos Estados-Membros.
139 V. KARL-HEINZ NASSMACHER, in Handbook on Political Finance 2014 cit., p. 284.
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No âmbito da OCDE, elaborou-se um detalhado relatório
que efetua uma abordagem comparativa do exame da evolução do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e do estabelecimento das regulações do financiamento político através desta Organização Internacional e
dos seus membros parceiros. Esse relatório avalia os riscos da
captura da política através do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, identifica as lacunas da legislação e as falhas nas políticas existentes e sugere uma abordagem compreensiva à integridade, incluindo aspetos como o
lobbying e o conflito de interesses140.
Reconhecendo que um financiamento político adequadamente regulado forma a fundação da restauração da confiança
no governo e no crescimento inclusivo, este relatório baseia-se
nos debates e conclusões do Forum 2013 da OCDE sobre “Restoring Trust in Government: Addressing Risks of Influence
in Public Decision Making” e do Forum 2014 da OCDE sobre “Financing Democracy and Averting Policy Capture”,
e apresenta um quadro sobre Financiamento da Democracia:
Apoiando melhores políticas públicas e Afastando a Captura
da Política; que rastreia uma gama de áreas de risco e fornece
opções políticas para regular adequadamente o financiamento
de partidos políticos assim reforçando a integridade e a credibilidade do processo decisório governativo. Este quadro tem
quatro pilares principais: promover o equilíbrio da concorrência; garantir a transparência e responsabilidade; encorajar
uma cultura de integridade; e garantir cumprimento e fiscalização141.
A regulação do financiamento político para minimizar os
riscos do dinheiro na política é uma espada de dois gumes.
140 OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns
and the Risk of Policy Capture, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing,
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264249455-en, p. 27.
141 V ANGEL GURRÍA, Secretário-Geral da OCDE in OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264249455-en, p. 4.
O financiamento político e o Direito | 79

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

Por um lado, é necessário no processo democrático, permitindo a expressão do apoio político bem como a concorrência nas
eleições. Por outro lado, a crescente concentração de recursos
económicos nas mãos de um número cada vez menor de pessoas constitui uma ameaça significativa aos sistemas políticos e
económicos. Caso o financiamento dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais não seja adequadamente regulado, o dinheiro pode ser um meio para interesses especiais poderosos
exercerem influência indevida e “capturar” o processo político.
Por exemplo, o acesso aos contratos públicos tem sido utilizado
por agentes eleitos para “devolver o favor” às empresas que
fizeram contribuições significativas para as suas campanhas ou
para afastar aqueles que apoiaram os seus adversários. Enquanto áreas que envolvem valores muito elevados, como as infraestruturas e o planeamento urbano, são particularmente vulneráveis ao risco de captura política e assim qualquer processo de
decisão política pode ser alvo de interesses especiais poderosos.
A consequência pode ser a adoção de políticas inadequadas ou
políticas que são contra o interesse público, impedindo o crescimento inclusivo e diminuindo a confiança no poder142.
As experiências dos diversos países revelaram que ainda
existem diversas deficiências que são vulneráveis e suscetíveis
de serem exploradas por interesses especiais. A alocação de financiamento público e as regras sobre financiamento privado
continuam a exigir uma especial atenção para assegurar condições equilibradas de concorrência a todos os atores democráticos. Ao mesmo tempo, empréstimos, quotas e financiamento
por terceiros podem ser usados para defraudar as regras em
vigor tais como as relativas a limites de despesas. Muitos países
tentam definir e regular atividades de campanha por terceiros
em particular para evitar a recanalização dos gastos eleitorais
para comités supostamente independentes e grupos de interesses. Presentemente apenas um pequeno número de Esta142 V. OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture cit., p. 15.
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dos, como o Canadá, a República Eslovaca, o Reino Unido e
os EUA dispõem de regras sobre atividade de campanha por
terceiros143.
Também se tem verificado que a globalização complica
mais a regulação do financiamento privado. Muitas empresas
estrangeiras e milionários estão profundamente integrados nos
interesses dos negócios domésticos desfazendo as fronteiras
nacionais.
Nos muitos países onde existem limites e proibições ao financiamento estrangeiro e empresarial, a revelação da identidade do doador tornou-se importante servindo como dissuasor à influência indevida. Neste aspeto, 50% dos Membros da
OCDE, tais como a França, a Coreia e o México, proíbem todos
os donativos anónimos aos partidos políticos e 38% dos países
proíbem donativos anónimos aos partidos acima de certos limiares. Contudo, a informação divulgada carece de ser organizada de forma inteligível e amiga do utilizador para facilitar o
escrutínio público efetivo. As organizações da sociedade civil
e os media só podem ser verdadeiros vigilantes se a informação substantiva sobre financiamento político for publicamente
disponibilizada para a sua análise. Muitos países têm crescentemente adotado tecnologias online para permitir divulgação
proativa compreensiva; apenas poucos países, como a Estónia,
conseguiram até agora assegurar que todos os relatórios são
apresentados e publicados num formato padrão legível informaticamente e assim são comparáveis, claros e acessíveis para
efeito de escrutínio público.
Apesar da maioria dos países dispor de leis e regulações sobre financiamento de partidos e eleições, se as instituições de
fiscalização carecerem de independência e/ou de autoridade
legal para de forma significativa regularem os potenciais violadores, então as regulações existentes não podem ser plenamente aplicadas. Apenas 29% dos países da OCDE dispõem de um
143 V. OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture cit., p. 16.
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órgão independente de gestão eleitoral. Acresce que as instituições responsáveis pela aplicação das regulações sobre financiamento político por vezes dispõem de capacidade humana
e financeira limitada para lidar efetivamente com um elevado
volume de trabalho de fiscalização. Os dados mostram claramente que as sanções têm efeitos dissuasores e promovem um
cumprimento maior. Por exemplo, desde que à Comissão Eleitoral do Reino Unido foram atribuídos poderes de aplicar sanções civis as taxas de cumprimento aumentaram 9%. Contudo,
muitos países ainda se debatem em assegurar o justo equilíbrio
na definição de sanções que sejam simultaneamente proporcionais e dissuasivas144.
As regulações sobre financiamento político podem ser provavelmente ineficazes se forem isoladas no contexto do respetivo ordenamento jurídico. Devem fazer parte de um quadro
geral que inclua a gestão do conflito de interesses e o lobbying.
Por si sós as regulações sobre financiamento político podem
provavelmente resultar numa mera recanalização do dinheiro
despendido para obter influência política através do lobbying e
de outras atividades. Por isso, as medidas de integridade, tais
como a crescente transparência no lobbying, a melhor gestão do
conflito de interesses, reforçam as regulações do financiamento
político. Porém a incorporação de várias políticas de integridade num quadro mais amplo para tratar efetivamente dos riscos
do financiamento político e eleitoral continua a ser um desafio.
Pouco mais de metade dos países da OCDE têm estabelecido
ou apertado os padrões de lobbying. Enquanto a divulgação dos
interesses privados pelos decisores é largamente adotada pelos
países para gerir situações de conflito de interesses e identificar fluxos financeiros suspeitos no processo de decisão público, já a verificação e auditoria das formas de divulgação não
são estritamente adotadas. De acordo com o exame da OCDE,
apenas 32% dos países que responderam efetuam auditorias ou
144 V. OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture cit., p. 16.
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verificam a exatidão da informação reportada pelos titulares de
cargos públicos do executivo através de formulários de divulgação, enquanto 63% verificam a receção dos formulários145.
Neste livro da OCDE, incluem-se vários casos de estudo de
países como o Canadá, o Chile, a Estónia, a França, a Coreia, o
México, o Reino Unido, o Brasil e a India. Os países selecionados incluem membros da OCDE e parceiros-chave da Europa,
América do Norte, América do Sul e Ásia, em que se fornecem
práticas detalhadas das regulações do financiamento político e
dos desafios particularmente importantes em cada país.
As conclusões desses estudos de caso por país confirmam
igualmente a tendência e as preocupações emergentes em regular o financiamento político. Contribuem para elucidar mais sobre os riscos do dinheiro no processo de decisão governamental
e para identificar soluções práticas baseadas na evidência e nas
boas práticas, o que permitirá aperfeiçoar o quadro e desenvolver uma caixa de ferramentas que possa ser útil em diferentes
contextos de país146.
A comparação entre países é uma tarefa ainda árdua e complexa dado o diferente nível de monitorização das medidas
adotadas.
Saber se os candidatos com mais fundos podem derrotar os
opositores com menos fundos é questão não tratada147.
O dinheiro é necessário na política, como se salienta no relatório, mas acarreta grandes riscos. Existem estudos que demonstram que os partidos políticos e candidatos respondem
mais aos interesses financiadores do que ao interesse público
maior. Os doadores também têm expetativas de retorno, sobretudo nas áreas mais propícias, como foi referido, das infraestruturas e planeamento urbano.

145 V. OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture cit., p. 17.
146 V. OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture cit., p. 29.
147 V. OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture cit., p. 22.
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Evidentemente que uma coisa é influenciar os políticos a
tomar decisões pelo seu poder discricionário, em que podem
ser influenciados ou pressionados na legislação que adotam
pelos doadores, lobistas, opinião pública, diretivas dos partidos políticos, pelas suas próprias convicções. Outra coisa
é os decisores eleitos utilizarem a sua influência para que os
doadores ganhem contratos, tenham acesso a empréstimos ou
outros benefícios públicos.
Isto significa influência política indevida no serviço público e comportamento ilícito dos servidores públicos envolvidos nas decisões políticas, contratos públicos, licenciamentos,
autorizações ou outras áreas em que as empresas esperam obter favores ilegais em troca de donativos de campanha148.
Como vimos, a matéria do financiamento dos partidos foi
tratada durante muito tempo como sendo do foro interno dos
partidos desejosos de terem uma atuação desimpedida de
olhares e controlos externos. Tal deu origem a um tardio desenvolvimento regulador. E esse começou por ser meramente
formal, traduzindo-se em 2 grandes modelos designados por
liberal, anglo-americano, de auditoria, e continental, com forte
pendor de controlo e molduras sancionatórias gravosas.
É sobretudo no Conselho da Europa, mais concretamente
na Comissão de Veneza e sobretudo no GRECO que a análise
do financiamento político tomou uma especial relevância, não
só pelo número de Estados envolvidos como pela metodologia seguida no esforço de análise do regime jurídico em cada
Estado-Membro do GRECO e das conclusões comparativas
levadas a cabo.
No âmbito do Conselho da Europa, sobretudo a propósito
da luta contra a corrupção, foi aprovada pelo Comité de Ministros, em 8 de abril de 2003, uma importante Recomendação
(REC (2003)4)149.
148 V. OECD (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture cit., p. 22.
149 V. Recommendation No. R (2003)4 on common rules against corruption in the funding of
political parties and electoral campaigns in http://coe.int/t/doght/monitoring/grego/
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Prevê-se na mesma Recomendação que os Estados se inspirem nas regras comuns nela inscritas instruindo o “Group
of States against Corruption – GRECO” a controlar a aplicação
da Recomendação. O GRECO, constituído no seio do Conselho da Europa em 1999, é composto por 49 Estados150.
O terceiro ciclo de avaliação151 efetuado pelo GRECO teve
início em 1 de janeiro de 2007 e abrangeu dois temas: o primeiro relacionado com as incriminações previstas na Convenção
de Direito Criminal sobre corrupção e o segundo com a transparência do financiamento partidário por referência à citada
Recomendação do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre regras comuns contra a corrupção no financiamento de
partidos políticos e campanhas eleitorais.
De acordo com as últimas indicações disponíveis sobre
o terceiro ciclo que abrange relatórios de avaliação e eventualmente primeiros e segundos relatórios de conformidade,
apenas três Estados (Belarus, S. Marino e Liechtenstein) não
tinham sido avaliados, pelo que os dados disponíveis relativamente aos restantes 46 Estados, que incluem os Estados Unidos da América, são muito interessantes e extensos.
Importa, porém, ter em conta as perguntas incluídas no
questionário152 relativamente à supervisão do financiamento
político, que já indiciam uma pré-compreensão alargada dos
regimes jurídicos então vigentes. Em 6 categorias de perguntas dirigidas aos Estados avaliados abrangia-se:
– a sujeição, e em que medida, a auditorias internas das
documents/ instruments_en.asp.
150 V. sítio na Internet do GRECO (acesso em 31-8- 2015).
151 Os procedimentos de avaliação do GRECO abrangem a recolha de informação através
de questionários, visitas das equipas de avaliação aos Estados que lhes permita recolher informação adicional através de reuniões de alto nível com atores-chave nacionais
e elaboração de relatórios de avaliação. Estes relatórios são analisados e aprovados pelo
GRECO e contêm recomendações aos Estados avaliados de modo a melhorar o seu grau
de conformidade com as regras sob consideração. As medidas nacionais adotadas para
aplicar as recomendações são subsequentemente verificadas pelo GRECO através de um
procedimento de conformidade próprio e separado.
152 V. questionário no sítio da Internet do GRECO.
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contas de entidades e pessoas, descrevendo a seleção
dos auditores, como partidos políticos, entidades ligadas, direta ou indiretamente aos partidos políticos ou
que se encontrem de qualquer forma sob o controlo de
um partido político (abrangendo organizações/grupos
participantes ou contribuidores para uma campanha
eleitoral, igualmente se esta for centrada num tema
preciso), organizações filiadas em partidos políticos,
campanhas eleitorais de partidos políticos (eleições regulares ou excecionais e referendos) e candidatos eleitorais;
– descrição dos mecanismos ou autoridades encarregadas de assegurar o respeito pelas entidades acima mencionadas, das leis e regras aplicáveis em matéria de financiamento político em geral e de verificar as contas
pertinentes bem como os documentos justificativos relativos às contas dessas entidades e pessoas;
– descrição do quadro jurídico e institucional no qual
operam estes mecanismos ou autoridades, nomeadamente em termos de independência e de responsabilidade, de estrutura, de organização, de financiamento,
de composição, nomeação, qualificação do pessoal e
mandato, de competência (contas de partidos políticos, campanhas eleitorais, etc.), de poderes (verificação
regular das contas, interpretação das leis aplicáveis,
poderes de inspeção, inquérito em caso de suspeita de
violação das regras relativas ao financiamento político,
aplicação de sanções, função de regulamentação, etc.),
de tipo de órgão (comissão eleitoral, comissão parlamentar, serviço de luta contra a corrupção, instituição
de auditoria ou outro), de recursos disponíveis, de medidas para impedir uma influência exterior excessiva,
de cooperação com outras autoridades competentes,
como os serviços encarregados de aplicação das leis;
– descrição do procedimento adotado em caso de suspeita de incumprimento das regras aplicáveis ao financia86 | O financiamento político e o Direito
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mento político, nomeadamente obrigações de reporte
dirigidas a que entidade, possibilidade de inquérito sobre presumíveis infrações poder ser desencadeado por
queixa dos cidadãos ou ex officio;
– se possível, fornecimento de indicações sobre o número de inquéritos, acusações e condenações e tipo de casos tratados no quadro do controlo do financiamento
político e/ou pelos serviços de polícia desde 1996;
– descrição das exigências de reporte e a obrigação para
o mecanismo/órgão de controlo de tornar pública a informação, devendo mencionar as exceções.
Trata-se de um questionário muito detalhado, com um elevado grau de rigor e exigência, mas também de diversidade,
e que certamente suscitou às autoridades competentes para a
resposta dos diversos Estados muitas dúvidas e dificuldades
que estão aliás bem espelhadas nos sucessivos relatórios de
avaliação153 154.
Os dados recolhidos neste 3.º ciclo de avaliação são justamente utilizados pelos autores para as suas análises país a país.
A Comissão de Veneza, nome pelo qual habitualmente se
designa a Comissão Europeia para a Democracia através do
Direito, porque se reúne em Veneza, é o órgão consultivo do
Conselho da Europa sobre assuntos constitucionais155. Abrange
62 Estados (os 47 Estados-Membros do Conselho da Europa e
outros 15 Estados - Argélia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica,
153 Num estudo destinado a retirar lições gerais sobre a informação recolhida Estado a Estado, V. Yves-Marie Doublet, Financements des Partis Politiques, Synthèse thématique du
Troisième Cycle d’Evaluation du GRECO, in sítio do GRECO na Internet.
154 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, O Órgão de Controlo Externo do
Financiamento Político – Notas de Estudo Comparado, de Historial e de Reflexão in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos, II Volume, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 821-842. Neste estudo, considerámos sobretudo as soluções
encontradas para o tipo de órgão de controlo utilizado, sendo comum que na maioria dos
Estados os partidos políticos não são legalmente obrigados a proceder, ou não procedem
mesmo, a auditorias internas, sendo mais corrente a solução do controlo externo, ainda
que muitas vezes meramente formal.
155 https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN, acesso
em 28 -10- 2019.
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Israel, Cazaquistão, República da Coreia, Kosovo, Quirguistão,
Marrocos, México, Perú, Tunísia e EUA). A Argentina, Japão,
Santa Sé e Uruguai são observadores, Belarus é Estado-Membro associado. A República da África do Sul e a Autoridade
Nacional Palestiniana têm um estatuto de cooperação especial,
participam ainda nas suas reuniões plenárias a Comissão Europeia e a OSCE/ODIHR. Abrange membros individuais, como
professores de direito público e direito internacional, magistrados dos tribunais supremos e constitucionais, deputados e funcionários públicos, designados por um período de 4 anos que
exercem essas funções a título individual.
A Comissão de Veneza incide a sua atividade em três
áreas principais, sendo uma delas eleições, referendos e
partidos políticos, tendo-se debruçado, para além das atividades eleitorais, especificamente sobre a questão do financiamento dos partidos políticos, como um dos pontos relevantes concernentes à temática dos partidos políticos em
geral. Assim coloca ênfase nos princípios da igualdade de
oportunidades e transparência. Em particular quanto ao financiamento privado, a Comissão de Veneza considera que
poderão ser impostas limitações razoáveis às contribuições
privadas para minimizar a possibilidade de corrupção ou
de compra de influência política. Por outro lado, as sanções
impostas aos partidos políticos em caso de irregularidades
no financiamento devem ser proporcionais à gravidade da
violação.
Nos principais estudos da Comissão de Veneza na área
dos partidos políticos, podem referir-se as Diretrizes sobre
Regulação dos Partidos Políticos, nas quais se trata do financiamento e o Código de Boas Práticas na área dos Partidos Políticos, cujo financiamento deve respeitar, inter alia,
os princípios da prestação de contas (“accountability”) e da
transparência.
Mas com particular acuidade, deve mencionar-se o pa-
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recer emitido em 2006156, sobre a proibição de contribuições
financeiras aos partidos políticos de fontes estrangeiras.
Este parecer, adotado a pedido do Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos, a título de amicus curiae, que questionava se a proibição de donativos a partidos políticos de
origem estrangeira é necessária numa sociedade democrática, nos termos do artigo 11.º, n.º 2, da Convenção Europeia
dos Direitos Humanos. A conclusão é no sentido afirmativo
caso o financiamento estrangeiro seja efetuado de modo a
prosseguir objetivos não compatíveis com a Constituição
e as leis do país (por exemplo, se o partido político defende a discriminação e violações aos direitos humanos), caso
mine a igualdade ou integridade da concorrência política
ou conduza a distorções no processo eleitoral ou constitua
uma ameaça à integridade territorial nacional; caso iniba
um efetivo desenvolvimento democrático; caso tal proibição faça parte das obrigações internacionais do Estado. Para
estabelecer se uma proibição de financiamento do exterior é
um problema à luz do artigo 11.º, n.º 2, da CEDH, cada caso
deve ser examinado separadamente no contexto da legislação sobre financiamento partidário e das obrigações internacionais do Estado, incluindo as derivadas da qualidade
de Estado-Membro da União Europeia.
Precisamente no quadro da União Europeia temos a realidade dos partidos políticos europeus e respetivo financiamento que referiremos no número seguinte.
Também no quadro da OSCE, podemos assinalar que
esta organização internacional, que abrange 57 Estados
participantes da Europa, Ásia Central e América do Norte,
presta assistência aos Estados na construção e consolidação
das instituições democráticas dispondo de um dos princi156 V. European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Opinion On The Prohibition Of FinanciaL Contributions To Political Parties From Foreign
Sources, adoptada pela Comissão de Veneza, na sua 66.ª Sessão Plenária (Veneza, 17-18
Março 2006), na base de comentários de KĘSTUTIS LAPINSKAS (Membro da Lituânia)
e HANS-HEINRICH VOGEL (Membro da Suécia) in https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2006)014-e (acesso em 2 -11-2020).
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pais órgãos regionais de direitos humanos a nível mundial,
o Gabinete para as Instituições Democráticas e Direitos Humanos (Office for Democratic Institutions and Human Rights- ODHIR)157 que trabalha com os governos, os partidos
políticos e os parlamentos e presta assistência à sociedade
civil na adoção de políticas, trabalhando inter alia no desenvolvimento do multipartidarismo e no desenvolvimento dos
processos eleitorais e políticos de acordo com os padrões internacionais158.
8. O financiamento dos partidos políticos europeus na
União Europeia
Em estudos anteriores debruçámo-nos sobre a origem e
evolução dos partidos políticos europeus e inter alia salientámos a importância do respetivo financiamento pelo orçamento da União Europeia e indicámos alguns pontos vulneráveis que entendíamos poder decorrer do regime legal da
União Europeia nomeadamente por relação com as regulações nacionais aplicáveis aos partidos políticos nacionais159.
Desde o tratado de Maastricht de 1992 que, pela primeira
vez, introduziu nos tratados referência aos partidos políticos a nível europeu, que se foi assistindo a um desenvolvimento e regulação desses partidos que tinham resultado de
um fenómeno duplo, a cooperação e coordenação em termos europeus das grandes famílias políticas, por um lado e
os grupos políticos formados no Parlamento Europeu agru157 V. https://www.osce.org/odihr/elections (acesso em 10-11-2020).
158 V. https://www.osce.org/democratization (acesso em 9-11-2020)
159 V., por último, MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, O Novo, e já velho, Regime Jurídico dos Partidos Políticos Europeus: Aspetos Principais, in Estudos em homenagem ao Professor António Martins da Cruz, coord. JOSÉ MATOS CORREIA e RICARDO
LEITE PINTO Universidade Lusíada Editora, Lisboa, 2020, pp.709-729. Além da bibliografia
aí citada, v. STEVEN VAN HECKE; e contributos de ALEX ANDRIONE-MOYLAN, NATHALIE BRACK, ISABELLE DE CONINCK, STEPHEN DAY, WOJCIECH GAGATEK,
EMILIE VAN HAUTE, ISABELLE HERTNER, KARL MAGNUS JOHANSSON, TEONA
LAVRELASHVILI, GILLES PITTOORS e WOUTER WOLFS, Reconnecting European Political Parties with European Union Citizens, International IDEA Discussion Paper 6/2018.
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pando Deputados com afinidades políticas, por outro lado.
Com a previsão do respetivo financiamento a partir da
entrada em vigor da regulamentação de 2003, este fenómeno não deixou de crescer, sendo visível já nas últimas quatro
eleições do Parlamento Europeu (2004, 2009, 2014, 2019).
Esta entidade está contemplada no atual artigo 10.º, n.º 4
do Tratado da União Europeia (TUE), segundo o qual “Os
partidos políticos ao nível europeu contribuem para a criação de uma consciência política europeia e para a expressão da vontade dos cidadãos da União” e no artigo 12.º, n.º
2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
com uma redação similar – “Os partidos políticos ao nível
da União contribuem para a expressão da vontade política
dos cidadãos”. Por seu turno, o artigo 224.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) determina
que “o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com o processo legislativo
ordinário, definem o estatuto dos partidos políticos ao nível
europeu a que se refere o n.º 4 do artigo 10.º do Tratado da
União Europeia, nomeadamente as regras relativas ao seu
financiamento”.
O partido político europeu (p.p.e.) começou por ser objecto de regulamentação em 2003 e 2014160. Posteriormente
160 Foram dois os Regulamentos adotados na União Europeia em 2014:
- o Regulamento (UE, EURATOM) n.º 1141/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos
políticos europeus e das fundações políticas europeias. Este Regulamento revogou o
anterior Regulamento (CE) 2004/2003, que, contudo, continuou a aplicar-se aos atos e
compromissos relativos ao financiamento dos partidos políticos e das fundações políticas a nível europeu para os exercícios orçamentais de 2014 a 2017 (v. artigo 40.º) in
JOUE L 317, de 4.11.2014, pp. 1-27. Nos termos do seu artigo 41.º, o Regulamento n.º
1141/2014 entrou em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no JOUE e
foi aplicável a partir de 1 de janeiro de 2017. Os partidos políticos europeus e fundações políticas europeias registados após 1 de janeiro de 2017 só poderiam candidatar-se a financiamento para atividades com início a partir de 2018.
- o Regulamento (UE, EURATOM) n.º 1142/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 22 de outubro de 2014, que alterou o Regulamento (UE, EURATOM) n.º 966/2012
no que diz respeito ao financiamento dos partidos políticos europeus In JOUE L 317,
de 4.11.2014, pp. 28-34.
Nos termos do seu artigo 2.º, o Regulamento n.º 1142/2014 entrou em vigor no vigésimo
dia seguinte ao da sua publicação no JOUE e foi aplicável a partir de 1 de janeiro de 2017,
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em 2018161 e 2019162, foi objecto de modificações.
A aquisição do estatuto jurídico europeu por um partido
político europeu (p.p.e.) está sujeita à condição de registo.
Para obter a concessão desse estatuto, estabelecem-se procedimentos e critérios no Regulamento 1141/2014.
São apresentadas definições de partido político, como uma
associação de cidadãos que prossegue objetivos políticos e é
reconhecida ou se encontra estabelecida em conformidade
com a ordem jurídica de, pelo menos, um Estado-Membro;
de aliança política, como uma cooperação estruturada entre
partidos políticos de diferentes Estados-Membros e/ou cidadãos; e de partido político europeu como uma aliança política que prossegue objetivos políticos e está registada junto da
Autoridade para os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias, em conformidade com as condições e
procedimentos estabelecidos no Regulamento (v. artigo 2.º do
Regulamento n.º 1141/2014).
Uma aliança política tem o direito de solicitar o registo
como p.p.e., observadas as seguintes condições (v. artigo 3.º
do Regulamento n.º 1141/2014):
a) ter, nos termos dos respetivos estatutos, sede num Estado-Membro;
com exceção de algumas alterações, em que o Regulamento anterior se continuou a aplicar quanto aos atos adotados e aos compromissos assumidos até 31 de dezembro de 2017,
relativos ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu. Alterou o Regulamento
anterior (Regulamento (UE, EURATOM) n.º 566/2012).
161 V. Regulamento (UE, EURATOM) 2018/673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
3 de maio de 2018, relativo ao estatuto e funcionamento dos partidos políticos europeus
e das fundações políticas europeias que introduziu cerca de quinze alterações ao Regulamento 1141/2014 in JOUE L 114/ I, de 4.5.2018, pp. 1-6.
162 V. Regulamento (UE, Euratom) 2019/493 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
25 de março de 2019, que altera o Regulamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 no que
diz respeito a um procedimento de verificação de violações das regras em matéria de
proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu in JOUE
L 85/I de 27-3-2019, p.7. Esta última alteração prende-se com a determinação de um partido político europeu ou uma fundação política europeia não poder influenciar ou tentar
influenciar de forma deliberada os resultados das eleições para o Parlamento Europeu,
aproveitando-se de uma violação cometida por uma pessoa singular ou coletiva das regras aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais.
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b) Os seus partidos afiliados estarem representados, em
pelo menos um quarto dos Estados-Membros, por deputados do Parlamento Europeu, dos parlamentos nacionais, dos parlamentos regionais ou das assembleias
regionais, ou ter obtido, ou os seus partidos afiliados
terem obtido, em pelo menos um quarto dos Estados-Membros um mínimo de três por cento dos votos expressos em cada um desses Estados-Membros nas últimas eleições para o Parlamento Europeu;
c) Os seus partidos afiliados não serem membros de outro
partido político europeu;
d) respeitar, em especial através do seu programa e das
suas atividades, os valores em que se funda a União
Europeia, nos termos do artigo 2.º do TUE, ou seja, o
respeito pela dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito, bem como o respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das
pessoas pertencentes a minorias;
e) ter participado, ou os seus membros terem participado,
em eleições para o Parlamento Europeu ou ter manifestado publicamente a intenção de participar nas próximas eleições para o Parlamento Europeu; e
f) não prosseguir fins lucrativos.
A legislação europeia também regula as fundações políticas europeias (adiante f.p.e.), entidades que não podendo
candidatar-se a eleições se encontram num plano diferente,
e por isso não deveriam ser abrangidas pelo mesmo quadro
de regulação jurídica, opção legislativa que se nos afigura assim e desde logo criticável. Aliás a própria definição de f.p.e.
merece-nos profundas dúvidas, no contexto europeu atual.
Fundação política europeia, tal como resulta do artigo 2.º, n.º
4, do Regulamento 1141/2014, é uma entidade formalmente associada a um partido político europeu, que está registada junto
da Autoridade em conformidade com as condições e procedimentos estabelecidos no Regulamento e que, através das suas
O financiamento político e o Direito | 93

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

atividades, no quadro dos objetivos e valores fundamentais da
União, apoia e complementa os objetivos do partido político
europeu, desenvolvendo uma ou mais das seguintes tarefas:
a) Observar, analisar e contribuir para o debate acerca de
questões políticas europeias e do processo de integração
europeia;
b) Desenvolver atividades relacionadas com questões de
política europeia, nomeadamente organizar e apoiar
seminários, ações de formação, conferências e estudos
nestas matérias que reúnam as partes interessadas, incluindo organizações de jovens e outros representantes
da sociedade civil;
c) Desenvolver atividades de cooperação, a fim de promover a democracia, incluindo em países terceiros;
d) Criar um enquadramento para que as fundações políticas nacionais, o setor académico, bem como outros
agentes interessados, colaborem a nível europeu.
Verifica-se pela definição legal que a f.p.e. tem uma ligação ao p.p.e., mas não se descortina em que exatos termos se
traduz essa ligação formal.
Aliás, o n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento 1141/2014 determina que um p.p.e. só pode ter formalmente associada
uma única f.p.e., devendo ambas as entidades assegurar a
separação da respetiva gestão corrente, governação e contabilidade.
O artigo 5.º sobre a governação das f.p.e. apenas estipula
que nos seus estatutos se deve incluir o nome do p.p.e. ao
qual está diretamente associada, e uma descrição da relação
formal que existe entre ambos (alínea e)).
Ora, se a qualificação dessa relação depende da legislação aplicável do Estado-Membro em que a f.p.e. estiver sediada, caso a legislação interna nada refira, como é o caso
da legislação portuguesa em matéria de fundações políticas,
juridicamente autónomas dos partidos políticos, mas a estes
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eventualmente ligados de modo informal, como estabelecer
essa relação de associação?
Podendo as f.p.e. receber financiamento do orçamento da
U.E. porque se remete essa questão para as ordens jurídicas
nacionais?
A legislação europeia, incentivando a continuidade das
fundações já existentes e propiciando o aparecimento de novas fundações, não contribui, em nossa opinião, para tornar
transparente o processo partidário que a jusante pode estar a
ser alimentado por entidades com estatutos e funções diversos, não sujeitas ao escrutínio democrático.
O p.p.e. pode ser financiado pelo orçamento geral da União
Europeia (financiamento público)163 ou por donativos particulares e contribuições de partidos afiliados (financiamento privado).
O p.p.e. é elegível para receber financiamento do orçamento geral da União Europeia se tiver sido previamente reconhecido como tal e tiver adquirido estatuto jurídico europeu.
A f.p.e. associada a um p.p.e. elegível para apresentar um
pedido de financiamento, também pode, verificados certos requisitos e procedimentos, apresentar pedido de financiamento pelo orçamento geral da EU, mas só por intermédio desse
p.p.e..
Assim, tal elegibilidade limita-se aos p.p.e. representados
no Parlamento Europeu por, pelo menos, um deputado (v.
artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento). Para efeitos dessa elegibilidade, considera-se que um deputado do PE é considerado
membro de um único partido político europeu que é aquele
em que o seu partido político nacional ou regional está integrado no termo do prazo para apresentação dos pedidos de
financiamento (v. artigo 17.º, n.º 3, do Regulamento).

163 Sobre os montantes recebidos da UE pelos p.p.e. desde 2004 a 2020 v. https://www.
europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/political-parties-and-foundations/european-political-parties/en-funding-amounts-parties-2020.pdf. Quanto ao montante global está inscrito na linha 402 do orçamento do Parlamento Europeu.
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As contribuições financeiras ou as subvenções do orçamento geral da UE não podem exceder 90% das despesas reembolsáveis anuais indicadas no orçamento de um partido político
europeu e 95% dos custos elegíveis incorridos por uma fundação política europeia. Os partidos políticos europeus podem
utilizar a parte não utilizada da contribuição concedida da
União para cobrir despesas reembolsáveis no exercício financeiro subsequente à sua concessão. Os montantes não utilizados são recuperados em conformidade com o Regulamento
Financeiro164 (v. artigo 17.º, n.º 4, do Regulamento).
O pedido de financiamento é apresentado pelo p.p.e. ou
f.p.e. na sequência de um convite à apresentação de contribuições ou propostas e é apreciado, autorizado e as dotações correspondentes geridas pelo gestor orçamental do Parlamento
Europeu, de acordo com o Regulamento Financeiro (v. artigo
18.º, n.ºs 1 e 4 do Regulamento).
O p.p.e. e a f.p.e. devem cumprir as suas obrigações em
matéria de prestação de contas e de auditoria, desde a data da
apresentação do pedido até ao termo do exercício financeiro
ou da ação cobertos pela contribuição ou subvenção da UE,
devendo permanecer registados e não ser sancionados (v. artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento).
O p.p.e. deve incluir no seu pedido provas que demonstrem que os seus partidos afiliados da UE publicaram, em regra, nos respetivos sítios web, de forma claramente visível e
convivial (esta expressão consta da versão portuguesa mas é
claramente infeliz e pretende transmitir a ideia de que a publicitação deve ser amiga do utilizador no sentido de acessível),
durante os 12 meses anteriores ao termo do prazo para a apresentação de pedidos, o programa político e o logótipo do partido político europeu (artigo 18.º, n.º 2-A, do Regulamento). A
f.p.e. inclui no seu pedido o programa de trabalho anual ou o
plano de ação (artigo 18.º, n.º 3, do Regulamento).
164 Sobre os aspetos financeiros e as regras relativas às contribuições, cuja forma é muito
variável, v. Regulamento n.º 1142/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
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As dotações disponíveis para os p.p.e. e as f.p.e. aos quais
tenham sido concedidas contribuições ou subvenções são repartidas anualmente, sendo 10% repartido em partes iguais
entre os partidos políticos europeus beneficiários e 90% repartido proporcionalmente à sua quota de deputados do Parlamento Europeu eleitos entre os partidos políticos europeus beneficiários. A mesma fórmula de repartição é utilizada para a
concessão de financiamento às fundações políticas europeias,
com base na sua associação a um partido político europeu.
As eventuais alterações do número de deputados após o
termo do prazo para a apresentação dos pedidos de financiamento já não afetam a quota respetiva de financiamento, sem
prejuízo do requisito mínimo de um deputado.
O p.p.e. e a f.p.e. podem igualmente receber donativos de
pessoas singulares ou coletivas, fixando-se o montante máximo de 18.000 EUR por ano e por doador (v. artigo 20.º, n.º 1,
do Regulamento).
Este preceito é criticável por admitir donativos de empresas e apesar de limitar o montante dos donativos tal limite é
meramente temporal (1 ano), específico para cada donativo,
não se estipulando um limite global e geral para este tipo de
receitas. Em Portugal, por exemplo, são proibidos os donativos de empresas e eram estabelecidos limites gerais para
donativos e angariação de fundos165, não tendo esta filosofia
mais restritiva prevalecido na legislação europeia em apreciação, de pendor mais anglo-americano.
Com a prestação de contas, deve ser apresentada uma lista
de todos os doadores e respetivos donativos, com indicação
da sua natureza e valor, sendo que os donativos de pessoas
singulares superiores a 1.500 EUR e iguais ou inferiores a
3.000 EUR estão sujeitos a consentimento prévio e por escrito
dos respetivos doadores quanto à sua publicação no sítio web
(v. artigo 20.º, n.º 2, § 2.º, do Regulamento).
165 A limitação global anual para a angariação de fundos em Portugal foi recentemente eliminada, em decisão legislativa muito contestada pela sociedade civil, pela Lei Orgânica
n.º 1/2018, de 19 de abril. Em Portugal não há limitações para as fundações políticas.
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Quer estes donativos não objeto de consentimento quer os
de montante inferior a 1.500 EUR devem ser declarados como
«donativos de pequeno montante», sendo então apenas publicado o seu valor total e o número de doadores por ano civil (v.
artigo 32.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento).
Os donativos recebidos pelo p.p.e. nos seis meses anteriores às eleições para o PE são comunicados semanalmente à
Autoridade por escrito (v. artigo 20.º, n.º 3, do Regulamento),
devendo os donativos individuais superiores a 12.000 EUR ser
imediatamente comunicados por escrito à Autoridade (v. artigo 20.º, n.º 4, do Regulamento).
O p.p.e. ou a f.p.e. não podem aceitar, sendo, pois, proibidos (v. artigo 20.º, n.º 5, do Regulamento):
- donativos ou contribuições anónimas;
- donativos provenientes do orçamento dos grupos políticos representados;
- donativos de qualquer autoridade pública de um Estado-Membro ou de um país terceiro, ou de qualquer
empresa sobre a qual a autoridade pública possa exercer, direta ou indiretamente, uma influência dominante em resultado do seu direito de propriedade, da sua
participação financeira ou das regras que a regem;
- donativos de quaisquer entidades privadas com sede
num país terceiro ou de pessoas singulares de um país
terceiro que não tenham direito de voto nas eleições
para o Parlamento Europeu.
Caso seja entregue um donativo proibido o p.p.e. ou a f.p.e.
deve, no prazo de 30 dias contados da data do seu recebimento, devolvê-lo ao doador ou a qualquer pessoa que atue em
seu nome, ou não sendo possível proceder à sua devolução,
comunicar tal recebimento à Autoridade e ao Parlamento Europeu, cujo gestor orçamental emitirá uma ordem de cobrança
nos termos do Regulamento Financeiro (v. artigo 20.º, n.º 6, do
Regulamento).
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Verifica-se, pois, que são permitidos em geral donativos de
empresas, com exceção das que têm natureza/regime público
e das que têm sede num país terceiro à UE, sendo que as pessoas singulares de um país terceiro também não podem conceder donativos. Registe-se a importante menção da proibição
de financiamento pelos grupos parlamentares do PE, assim
se demarcando o financiamento da atividade partidária do financiamento da atividade parlamentar.
Para além dos donativos, o p.p.e. pode ser financiado por
contribuições dos seus membros, que, contudo, não podem
exceder 40% do orçamento anual do p.p.e. (v. artigo 20.º, n.º 7,
do Regulamento). Por seu turno, a f.p.e. também pode receber
contribuições dos seus membros e do p.p.e. a que esteja associada, mas neste caso não podem provir de fundos obtidos
pelo p.p.e. do orçamento geral da União Europeia, cabendo o
ónus da prova ao p.p.e. (v. artigo 20.º, n.º 8, do Regulamento).
O p.p.e. também pode receber contribuições de cidadãos
que sejam seus membros até ao valor máximo de 18.000 EUR
por ano e por doador, não se aplicando este limiar se o membro em causa for também um deputado eleito ao Parlamento
Europeu, a um parlamento nacional ou a um parlamento ou
assembleia regional (v. artigo 20.º, n.º 9, do Regulamento).
Caso seja recebido qualquer contributo não permitido, isto
é, ilegal, está sujeito a devolução (v. artigo 20.º, n.º 10, do Regulamento).
O financiamento público descrito pode ser utilizado para
financiar campanhas organizadas pelos p.p.e. no âmbito das
eleições para o PE em que estes ou os seus membros participem, devendo as despesas incorridas ser claramente identificadas como tal nas demonstrações financeiras.
Esse financiamento não prejudica nem pode confundir-se
com o financiamento e as eventuais restrições das despesas
eleitorais dos partidos políticos, candidatos e terceiros nas
eleições para o Parlamento Europeu, que se regem, em cada
Estado-Membro, pelas disposições nacionais (v. artigo 21.º do
Regulamento).
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Ou seja, a legislação nacional aplica-se, independentemente desta legislação da UE, que vem aliás determinar expressamente as seguintes proibições de financiamento (v. artigo 22.º
do Regulamento):
- o financiamento dos p.p.e. a partir do orçamento geral
da UE ou de qualquer outra fonte não pode ser utilizado para financiar direta ou indiretamente outros partidos políticos, nomeadamente os partidos nacionais
ou os respetivos candidatos. Esses partidos políticos e
candidatos nacionais continuam a ser regidos pela regulamentação nacional;
- o financiamento das f.p.e. em especial não pode ser utilizado para financiar, direta ou indiretamente, eleições,
partidos políticos, candidatos ou outras fundações;
- o financiamento da UE não pode ser utilizado para financiar campanhas para referendos.
Estabelece-se ainda que as despesas reembolsáveis a partir de uma contribuição financeira cobrem as despesas administrativas e despesas ligadas a assistência técnica, reuniões,
investigação, eventos transfronteiriços, estudos, informação e
publicações, bem como despesas associadas a campanhas (v.
artigo 18.º, n.º 5, do Regulamento).
As limitações e proibições estabelecidas visam pôr cobro a
práticas anteriores de financiamento indireto, mas sobretudo
evitar que entrem por via do p.p.e. receitas que as leis nacionais não permitam. Seria o caso, por exemplo, de donativos de
empresas, que em Portugal são proibidos e cuja violação da
proibição constitui aliás um ilícito criminal, que assim poderiam passar a ser admitidos num regime mais aberto como é o
aplicável aos p.p.e., contornando a legislação nacional.
O p.p.e. e a f.p.e. têm desde logo a obrigação legal de prestação de contas, devendo apresentar, até seis meses após o
termo do exercício, à Autoridade, com cópia ao gestor orçamental do Parlamento Europeu e ao ponto de contacto nacio100 | O financiamento político e o Direito
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nal competente do Estado-Membro da sua sede, as respetivas
demonstrações financeiras anuais e notas de acompanhamento, abrangendo receitas e despesas, assim como o seu ativo e
passivo, no início e no final do exercício, em conformidade
com a legislação nacional do Estado-Membro da sua sede, e
as respetivas demonstrações financeiras anuais, com base nas
normas internacionais de contabilidade, nos termos do artigo
2.º do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho166 (v. artigo 23.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento).
Devem também apresentar, no mesmo prazo e às mesmas
entidades, um relatório de auditoria externa sobre as demonstrações financeiras anuais, abrangendo tanto a fiabilidade
destas demonstrações como a legalidade e a regularidade das
suas receitas e despesas, elaborado por um organismo ou um
perito independente (v. artigo 23.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento). E, no mesmo prazo e às mesmas entidades devem
transmitir a lista dos doadores e contribuintes e os respetivos
donativos e contribuições, nos termos atrás referidos (v. artigo
23.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento).
Os organismos ou peritos externos independentes são selecionados, mandatados e pagos pelo Parlamento Europeu,
devendo estar devidamente autorizados a fiscalizar as contas
com base na legislação do Estado-Membro em que estão sediados ou estabelecidos (artigo 23.º, n.º 3, do Regulamento).
Estes podem solicitar informações aos p.p.e. e f.p.e. que devem facultá-las, para efeitos da sua fiscalização. Caso suspeitem de alguma atividade ilegal, fraude ou corrupção suscetível de prejudicar os interesses financeiros da União informam
a Autoridade e o gestor orçamental do Parlamento Europeu
que, por seu turno, informam desse facto os pontos de contacto nacionais em causa (v. artigo 23.º, n.ºs 4 e 5, do Regulamento).
166 V. Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
julho de 2002, relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade (JOUE L
243, de 11.09.2002, p. 1).
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Disposição curiosa do Regulamento, e em nossa opinião de
duvidoso alcance, é o preceito que refere que havendo despesas efetuadas conjuntamente por partidos políticos europeus
e partidos políticos nacionais, ou por f.p.e. e fundações nacionais os documentos comprovativos das despesas efetuadas,
quer diretamente quer através de terceiros, devem ser incluídas nas demonstrações financeiras a que atrás se aludiu (v.
artigo 23.º, n.º 2, do Regulamento).
Ora, no caso português, por exemplo, as despesas dos partidos políticos são integralmente registadas nas respetivas contas
e os respetivos pagamentos controlados, não sendo legalmente
aceitável o pagamento de tais despesas por terceiros, ou seja,
por p.p.e., o que poderia redundar num donativo de pessoa
coletiva, proibido pela lei portuguesa. Por outro lado, no Regulamento em apreciação também se proíbe o financiamento
partidário nacional através do orçamento europeu. É, pois, de
duvidoso alcance o estipulado nesta norma regulamentar.
Os organismos europeus de controlo são basicamente a
Autoridade167, o gestor orçamental do Parlamento Europeu,
os Estados-Membros competentes, o Tribunal de Contas e o
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF).
A Autoridade só foi formalmente estabelecida em 1 de setembro de 2016 e começou a sua atividade em 1 de janeiro de
2017. Em maio de 2019, ocorreram as eleições para o Parlamento Europeu e a Autoridade fez a sua primeira avaliação
das contas dos p.p.e. e f.p.e. em 2019168.
O controlo do cumprimento pelos p.p.e. e pelas f.p.e. da
maioria das obrigações previstas no Regulamento compete à
Autoridade (v. artigo 24.º, n.º 2, § 1.º, do Regulamento).
167 Authority for European Political Parties and European Political Foundations, http://
www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html.
168 V. Relatório anual de atividade para o ano de 2019 da Autoridade para os Partidos Políticos Europeus e Fundações Políticas Europeias, Luxemburgo, Publications Office of the
European Union, 2020.
A Autoridade participa no caso T-107/19 da Aliança dos Conservadores e Reformistas na
Europa v. Parlamento Europeu no Tribunal Geral da União Europeia, Relatório cit., p. 17.
O ponto de contacto nacional em Portugal é a Entidade das Contas e Financiamentos
Políticos (Tribunal Constitucional). V. Relatório cit., p. 31.
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O controlo de cumprimento pelos p.p.e. e f.p.e. das obrigações relacionadas com o financiamento da União, à luz do
Regulamento e do Regulamento financeiro cabe ao gestor orçamental do Parlamento Europeu (v. artigo 24.º, n.º 2, § 2.º, do
Regulamento).
Estas duas entidades não fiscalizam o cumprimento pelos
p.p.e. e f.p.e. das suas obrigações decorrentes da legislação nacional aplicável (v. artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento). Daqui
decorre que essa fiscalização caberá às autoridades nacionais,
se for o caso.
Os p.p.e. e f.p.e. têm o dever de facultar todas as informações necessárias a essas entidades e em particular fornecer à
Autoridade informações sobre as contribuições pagas pelos
membros individuais e sobre a sua identidade, podendo esta
solicitar que os p.p.e. forneçam declarações de confirmação
assinadas pelos membros que sejam titulares de mandatos
eleitos (v. artigo 23.º, n.º 4, do Regulamento).
Quanto ao financiamento da União, as dotações destinadas
ao financiamento de p.p.e. e f.p.e. são determinadas no âmbito
do processo orçamental anual e executadas nos termos do Regulamento em apreciação e do Regulamento Financeiro, sendo os termos e as condições de concessão de contribuições e
de subvenções definidas pelo gestor orçamental do Parlamento Europeu no pedido de contribuição e no convite à apresentação de propostas (v. artigo 25.º, n.º 1, do Regulamento). Já
o controlo exercido com base numa certificação anual realizada por uma auditoria externa e independente, como atrás
referido, compete ao Tribunal de Contas que exerce os seus
poderes de fiscalização em conformidade com o artigo 287.º
do TFUE, poderes que envolvem controlos e verificações no
local (v. artigo 25.º, n.ºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento). O OLAF
pode realizar investigações, a fim de apurar a existência de
fraude, corrupção ou outras atividades ilícitas que afetem os
interesses financeiros da União, no âmbito de contribuições
ou subvenções concedidas, que podem conduzir à recuperação de verbas (v. artigo 25.º, n.º 7, do Regulamento).
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Os p.p.e. recebem assistência técnica do Parlamento Europeu que respeita o princípio da igualdade de tratamento e
que não pode ser concedida em condições menos favoráveis
do que as utilizadas em relação a outras organizações e associações externas que possam receber apoio similar, sendo
prestado contra fatura a pagamento (v. artigo 26.º, do Regulamento).
Em matéria de sanções, o Regulamento (v. artigo 27.º, n.º
1) prevê, desde logo, como sanção mais grave, o cancelamento do registo do p.p.e. em 3 casos: condenação por sentença transitada em julgado por atividades ilegais lesivas dos
interesses financeiros da União; cessação de preenchimento
das condições previstas para o registo; violação grave das
obrigações previstas pela legislação nacional em pedido de
cancelamento formulado por um Estado-Membro.
Também se preveem sanções financeiras, distinguindo-se
as infrações não quantificáveis das quantificáveis (v. artigo
27.º, n.º 2, do Regulamento).
As infrações não quantificáveis reportam-se às seguintes
seis situações: incumprimento de reportar alteração de documentos ou estatutos e enviar lista anual atualizada dos partidos afiliados; incumprimento dos compromissos e informações respeitantes aos seus dados fundamentais e estatutos;
falta de transmissão da lista de doadores e dos respetivos donativos; violação das obrigações em matéria de prestação de
contas e de auditoria; condenação por sentença transitada em
julgado por atividade ilegais lesivas dos interesses financeiros
da União; prestação de informações incorretas ou enganadoras e incorreções nas demonstrações financeiras anuais.
As infrações quantificáveis verificam-se em dois casos:
aceitação de donativos e contribuições não autorizadas e
aceitação de financiamentos proibidos.
Algumas das infrações implicam exclusão de futuros financiamentos da União, por um período até 5 anos, ou até 10
anos em caso de reincidência no decurso de um período de
cinco anos (v. artigo 27.º, n.º 3, do Regulamento).
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As sanções financeiras a impor previstas no artigo 27.º,
n.º 4, do Regulamento são:
- para infrações não quantificáveis, uma percentagem
fixa do orçamento anual do p.p.e.: 5%, 7,5% (em caso
de concurso de infrações), 20% (em caso de reincidência, 1/3 destas percentagens (se o p.p.e. tiver voluntariamente declarado a infração antes da abertura oficial
de uma inspeção pela Autoridade, e se tiver tomado as
medidas corretivas adequadas), 50% do orçamento do
p.p.e., assumido durante o exercício anterior (se tiver
sido condenado por sentença transitada em julgado
por atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros
da União);
- para infrações quantificáveis, uma percentagem fixa
do total dos montantes irregulares recebidos ou não
declarados, de acordo com a seguinte tabela, e com um
limite máximo de 10% do orçamento anual do p.p.e.:
- 100% para montantes iguais ou inferiores a 50.000 EUR;
- 150% para montantes superiores a 50.000 EUR mas inferiores a 100.000 EUR;
- 200% para montantes superiores a 100.000 EUR mas inferiores a 150.000 EUR;
- 250% para montantes superiores a 150.000 EUR mas inferiores a 200.000 EUR;
- 1/3 das percentagens acima se o p.p.e. tiver voluntariamente declarado a infração antes da abertura oficial
de uma inspeção pela Autoridade ou pelo gestor orçamental do Parlamento Europeu e tiver adotado as medidas corretivas adequadas.
Clarifica-se ainda que para efeito de aplicação destas percentagens, cada donativo ou contribuição deve ser considerado individualmente.
Em caso de concurso de infrações, só se aplica a sanção
mais grave, salvo disposição em contrário.
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As sanções têm um prazo de prescrição de 5 anos a contar
da data em que a infração foi cometida ou, tratando-se de infrações continuadas ou repetidas, da data em que cessaram (v.
artigo 27.º, n.º 6, do Regulamento).
Prevê-se ainda, no caso de determinadas sanções financeiras a extensão da responsabilidade pela infração a pessoas
singulares que exerçam cargos de direção, representação e
controlo no p.p.e. ou f.p.e. (membro do órgão de direção, de
administração ou de supervisão do partido político europeu
ou da fundação política europeia, ou que tenha poderes de representação, de decisão ou de controlo em relação ao partido
político europeu ou à fundação política europeia) (v. artigo
27.º-A do Regulamento).
As sanções podem ser aplicadas pela Autoridade ou pelo
gestor orçamental do Parlamento Europeu que antes de tomar
a decisão final de atribuir uma sanção, deve dar oportunidade
ao p.p.e. ou à f.p.e. de adotar as medidas necessárias para corrigir a situação dentro de um prazo razoável que não deverá
exceder um mês, nomeadamente para corrigir erros administrativos ou de cálculo, de fornecer, se necessário, documentos
ou informações complementares ou de corrigir erros menores,
sendo que determinados requisitos relacionados com eleições
e valores da União Europeia não são suscetíveis de correção.
Caso o p.p.e. ou a f.p.e. não adotem as medidas corretivas no
prazo referido, serão determinadas as sanções adequadas (v.
artigo 29.º do Regulamento).
As decisões sancionatórias têm efeito no financiamento implicando a recuperação de todos os financiamentos da União,
incluindo os não despendidos em anos anteriores, no caso de
cancelamento do registo de p.p.e ou de f.p.e.., ou a revogação
da decisão ou convenção de contribuição ou subvenção respeitante a um financiamento da União, recuperando os montantes indevidamente pagos a esse título, incluindo os fundos
que não tenham sido utilizados em anos anteriores, no caso
de aplicação de algumas das sanções atrás referenciadas. A
revogação implica que os pagamentos a efetuar se limitem às
106 | O financiamento político e o Direito

PARTE I - O FINANCIAMENTO POLÍTICO À ESCALA GLOBAL E REGIONAL

despesas elegíveis realmente incorridas pelo p.p.e. até à data
em que a decisão de revogação produz efeitos. Aplica-se regime semelhante relativamente a pessoas singulares (v. artigo
30.º do Regulamento).
Importa sublinhar que qualquer decisão da Autoridade ou
do gestor orçamental que possa afetar negativamente o direito
do p.p.e., f.p.e. ou de um requerente ou de uma pessoa singular está sujeita a contraditório e deve ser devidamente justificada (v. artigo 34.º do Regulamento).
Importa, naturalmente, referir que todas as decisões adoptadas podem ser objeto de recurso perante o TJUE, nos termos
do TFUE (v. artigo 35.º do Regulamento).
Se, por um lado, o Regulamento prevê e determina a publicidade das contas, por outro lado, dispõe criteriosamente
sobre a privacidade de dados.
Assim, desde logo, e especificadas algumas reservas, os
p.p.e. podem, no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, adotar todas as medidas adequadas para informar os
cidadãos da União das afiliações entre os partidos políticos
nacionais e respetivos candidatos e os partidos políticos europeus (v. artigo 31.º do Regulamento).
Este preceito é fundamental para compreender de forma
clara quais as ligações dos partidos nacionais aos europeus, já
que em termos nacionais os cidadãos votam nos primeiros e
não nos segundos, e normalmente desconhecem as relações/
ligações entre os múltiplos partidos nacionais a nível europeu.
Essa informação muitas vezes não é fornecida ou é-o de
forma muito deficiente ou mesmo insuficiente.
Note-se que se trata de uma faculdade dos p.p.e. e não de
um dever sobre o PE.
Ao PE cabe tornar público através de um sítio web criado
para o efeito, sob ordem da Autoridade ou do gestor orçamental, um conjunto vasto de informações, das quais destacamos
os nomes e estatutos de todos os p.p.e. e f.p.e.; um relatório
anual com os montantes pagos a partir do orçamento geral da
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tivos donativos comunicados pelos p.p.e. e f.p.e., com exceção
dos donativos de pessoas singulares e não superiores a 1500
Euros por ano e por doador, que, como já referido, devem ser
declarados como “donativos de pequeno montante”, sendo
que os superiores a 1500 Euros e iguais ou inferiores a 3000
Euros não são publicados sem o consentimento prévio por escrito do respetivo doador, e na falta de consentimento prévio,
devem ser declarados como “donativos de pequeno montante” (contudo o valor total desses donativos e o numero de doadores por ano civil são igualmente publicados) (ver artigo 32.º
do Regulamento)169.
Os dados pessoais, com exceção de algumas situações
como os donativos, não podem ser divulgados no sítio web.
Estabelecem-se algumas regras para proteção dos dados pessoais, como por exemplo a sua conservação por períodos de
tempo e medidas para evitar a sua utilização fraudulenta (v.
artigo 33.º do Regulamento).

169 Encontramos no sítio Web, registados desde 2017, 10 p.p.e. e 10 f.p.e. Encontramos também os donativos e contribuições de 2018, 2019 e 2020, surgindo alguns donativos de
empresas referenciados in http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.
html (acesso em 16 -11-2020).
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PARTE II
O financiamento político à escala portuguesa
CAPÍTULO I
A primeira fase de ausência de financiamento eleitoral (1974-1993) e de introdução do financiamento partidário (1977)
Os partidos políticos surgem em Portugal no século XIX,
afirmando-se mais como realidade de facto, e assim se desenvolvem nas duas primeiras décadas do século XX, afirmando
MARCELO REBELO DE SOUSA que “por assim dizer, o Estado ignora juridicamente a existência, os objetivos, as funções
e a estrutura dos partidos políticos..., sendo esta ajuridicidade
dos partidos políticos praticamente flagrante no que respeita
à legislação eleitoral que foi sendo elaborada”170.
Esta situação, por motivos diferentes, perpetuou-se na terceira a sexta década do século XX, em que vigora um regime
autoritário que rejeita a constituição de partidos políticos171.
É, possível, pois, afirmar-se que, em Portugal, no âmbito
da vigência de cinco Constituições (1822, 1826, 1838, 1911 e
1933) jamais se colocou a questão do financiamento público
partidário e eleitoral.
Com o 25 de abril de 1974, surgem os partidos políticos,
alguns formados anteriormente na clandestinidade, primeiro
como entidades de facto. Só posteriormente são objeto de legalização, por força da legislação emanada sobre os partidos
políticos e legislação eleitoral, ainda em 1974.
170 MARCELO REBELO DE SOUSA, Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português, Livraria Cruz Braga, 1ª Edição, Braga, 1983, p. 221.
171 Idem, pp. 223-232.
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Interessa-nos sobretudo identificar a época em que se inicia e desenvolve o financiamento público em Portugal.
Numa fase inicial, que decorre entre 1975 e 1993, realizam-se diversas eleições: a da Assembleia Constituinte (AC) em 25
de abril de 1975; 7 eleições da Assembleia da República (AR),
em 25 de abril de 1976, 2 de dezembro de 1979, 5 de outubro
de 1980, 25 de abril de 1983, 5 de outubro de 1985, 19 de julho de 1987 e 6 de outubro de 1991; 4 eleições do Presidente
da República (PR), em 27 de junho de 1976, em 7 de dezembro de 1980, em 26 de janeiro de 1986 (com 2.ª volta em 16 de
fevereiro de 1986) e em 13 de janeiro de 1991; 5 eleições das
assembleias legislativas das Regiões Autónomas dos Açores
(ALRAA) e da Madeira (ALRAM), em 27 de junho de 1976,
em 5 de outubro de 1980, em 14 de outubro de 1984, em 9 de
outubro de 1988, em 11 de outubro de 1992; 5 eleições gerais
dos órgãos das autarquias locais, em 12 de dezembro de 1976,
em 16 de dezembro de 1979, em 12 de dezembro de 1982, em
15 de dezembro de 1985, em 12 de dezembro de 1989; e 2 eleições para o Parlamento Europeu (PE), em 19 de julho de 1987
e 18 de junho de 1989.
Nesta fase, surgem regras sobre o financiamento das campanhas eleitorais, que se contêm nas diversas leis eleitorais
e que já exigem, por um lado, a contabilização discriminada
das receitas e das despesas, a sua fiscalização pelo órgão entretanto criado, a Comissão Nacional de Eleições (CNE), mas
também impõem limites às despesas eleitorais172 e algumas
172 Na eleição para a Assembleia Constituinte em 1975, 80.000$00 por candidato, salvo as
despesas de correio em montante a fixar pela Comissão Nacional de Eleições (v. artigo
80.º do Decreto-Lei n.º 621-C/74, de 15 de novembro), na eleição de 1976 para a Assembleia da República (v. artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 93-C/76, de 29 de janeiro), o montante
de 80.000$00 por cada candidato; na eleição para a Assembleia da República, a partir de
1979, 15 vezes o salário mínimo nacional mensal (em diante smnm) por candidato (v. artigo 77.º da Lei 14/79, de 16 de maio); na eleição para Presidente da República 2.500 contos,
salvo despesas de correio a fixar pela CNE (v. artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 319-A/76,
de 3 de maio); na eleição para a ALRAA, 15 smnm por cada candidato (v. artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 267/80, de 8 de agosto); na eleição para a ALRAM, 40.000$00 por cada
candidato, salvo despesas de correio a fixar pela CNE (v. artigo 71.º do Decreto-Lei n.º
318-E/76, de 30 de abril); nas eleições gerais dos órgãos das autarquias locais, 500$00 por
cada candidato (v. artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 701-B/76, de 29 de setembro); o mesmo
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proibições, tais como a de receber contribuições pecuniárias
de pessoas coletivas nacionais173 e estrangeiras bem como a de
receber contribuições de pessoas singulares não nacionais174 e
a de receber contribuições de pessoas singulares nacionais nas
eleições presidenciais e autárquicas, com exceção das contribuições efetuadas pelos subscritores das candidaturas175.
Como refere MARCELO REBELO DE SOUSA176, é muito
precisa a regulamentação legal das finanças eleitorais, que
tem por base o artigo 116.º, n.º 3, alínea d), da Constituição e
se desdobra em seis grandes vertentes:
- a universalidade das contas eleitorais dos partidos políticos, implicando a obrigatoriedade da contabilização
total e discriminada das receitas e despesas relativas à
apresentação de candidaturas «stricto sensu» e à campanha eleitoral;
- a proibição de participação direta de terceiros no pagamento das despesas de candidatura e campanha eleitoral;
- a fixação de um limite de despesas com a campanha
eleitoral por candidato;
que disposto na eleição para a AR, relativamente à eleição para o Parlamento Europeu,
por força da norma remissiva constante do artigo 1.º da Lei n.º 14/87, de 29 de abril.
173 Na eleição para a AC de 1975, v. artigo 79.º do D.L n.º 621-C/74; na eleição para a AR
a partir de 1979, v. artigo 76.º da Lei n.º 14/79; na eleição para a ALRAA, v. artigo 76.º
do D.L. n.º 267/80; na eleição para a ALRAM, v. artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 318-E/76,
de 30 de abril; na eleição para o Parlamento Europeu, v. artigo 1.º da Lei n.º 14/87 que
remete para a lei eleitoral relativa à AR.
174 Na eleição para a AC de 1975, v. artigo 79.º do D.L. n.º 621-C/74; na eleição para a AR,
a partir de 1979, v. artigo 76 da Lei n.º 14/79; na eleição para a ALRAA, v. artigo 76.º do
D.L. n.º 267/80; na eleição para a ALRAM, v. artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 318-E/76, de
30 de abril; na eleição para o PE, v. artigo 1.º da Lei n.º 14/87, que remete para a lei eleitoral relativa à AR.
175 Estabelece o artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, relativo à eleição para
Presidente da República, que os candidatos e mandatários não podem aceitar quaisquer
contribuições de valor pecuniário destinadas à campanha eleitoral provenientes direta
ou indiretamente de pessoas singulares ou coletivas nacionais ou não nacionais, exceto
as efetuadas pelos subscritores e partidos políticos que apoiem a respetiva candidatura.
O artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 701-B/76, de 29 de setembro, relativo à eleição para os
órgãos das autarquias locais, tem uma redação rigorosamente igual à anteriormente
transcrita.
176 V. MARCELO REBELO DE SOUSA, op. cit., pp. 459-460.
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- a proibição da aceitação de contribuições como acima
discriminado;
- a fiscalização das contas pela Comissão Nacional de
Eleições.
O financiamento é basicamente privado177, havendo, contudo, benefícios públicos diversos, desde o tempo de antena
até à instalação de telefone e utilização de edifícios públicos
durante a campanha eleitoral178.
As contribuições de pessoas coletivas nacionais (com exceção das contribuições dos partidos políticos nas eleições
presidenciais e autárquicas) ou estrangeiras não são admissíveis e as de pessoas singulares estrangeiras também não. Só
se admitem contribuições de pessoas singulares em todas as
eleições, com exceção das presidenciais e autárquicas em que
apenas podem contribuir os subscritores das candidaturas.
Acresce que não se estabelecem limites legais às contribuições
particulares.
Diversamente, quanto aos partidos políticos e grupos
parlamentares, já se previa desde 1977, (artigo 16.º da Lei n.º
32/77, de 25 de maio, Lei Orgânica da Assembleia da República) uma subvenção anual aos partidos, para a realização dos
seus fins próprios, designadamente de natureza parlamentar.
A subvenção, paga em duodécimos, por conta de uma dotação
especial incluída para o efeito no orçamento da Assembleia da
República à ordem do órgão competente de cada partido, consistia numa quantia em dinheiro equivalente à fração 1/225
do salário mínimo nacional por cada voto obtido na mais recente eleição de Deputados à Assembleia da República179.
177 V. artigos 78.º e 79.º do D.L. n.º 621-C/74 relativo à eleição para a AC de 1975; v. artigos
75.º, n.º 2 e 76.º da Lei n.º 14/79, para a AR, após 1979; v. artigo 75.º, n.º 2 e 76.º do Decreto-Lei n.º 267/80 para a ALRAA; v. artigos 69.º, n.º 2 e 70.º do Decreto-Lei n.º 318-C/76,
para a ALRAM; v. artigo 1.º da Lei n.º 14/87, de 29 de abril, relativa à eleição para o PE
que remete para a lei eleitoral relativa à AR.
178 V., a título de modelo geral, os artigos 61.º a 74.º da Lei n.º 14/79, relativa à Assembleia
da República.
179 V. MARCELO REBELO DE SOUSA e MARGARIDA SALEMA, A Revisão Constitucional
e os Partidos Políticos in Separata de Democracia e Liberdade, n.º 15 (junho 1980), Insti112 | O financiamento político e o Direito
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Posteriormente o artigo 63.º da Lei n.º 77/88, de 1 de julho, Lei Orgânica da Assembleia da República, continuava a
prever a concessão a cada um dos partidos que houvessem
concorrido à eleição parlamentar, ainda que em coligação, se
representados na Assembleia da República uma subvenção
anual (paga em duodécimos por conta de dotações especiais
inscritas no orçamento da Assembleia da República) para a
realização dos seus fins próprios. Tal subvenção consistia
numa quantia em dinheiro equivalente à fração 1/225 do salário mínimo nacional por cada voto obtido na mais recente eleição de deputados à Assembleia da República. Tal subvenção
não era confundível com a subvenção atribuída aos grupos
parlamentares, designada como subvenção para encargos de
assessoria aos deputados não inferior a quatro vezes o salário
mínimo nacional anual por grupo parlamentar, mais um terço
do mesmo por deputado.
Atualmente este artigo 63.º, que transitou para artigo 47.º
com a republicação e consolidação da Lei n.º 77/88, de 1 de
julho, efetuada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, foi revogado pela alínea b) do artigo 4.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de
dezembro180 (diploma este a que voltaremos adiante).
O Decreto-Lei n.º 595/74, de 7 de novembro, que estabelecia um estatuto jurídico geral dos partidos políticos, já previa
no artigo 20.º, que as receitas e despesas dos partidos políticos
deveriam ser discriminadas em relatórios anuais indicando a
proveniência daquelas e a aplicação destas. Estabelecia-se a
proibição de os organismos autónomos do Estado, associações
de direito público, institutos e empresas públicas, autarquias
locais e pessoas coletivas de utilidade pública administrativa financiarem ou subsidiarem os partidos políticos. Também
se estabelecia a proibição de os partidos políticos receberem,
tuto Democracia e Liberdade, Lisboa, criticando as subvenções financeiras estaduais sob
a aparência de subsídios à atividade parlamentar, p. 11.
180 V. Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República (LOFAR), versão anotada in https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/LOFAR_Anotada.pdf in sítio da Assembleia da República na Internet.
(consultado em 10 de fevereiro de 2020)
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por qualquer título, contribuições de valor pecuniário de pessoas singulares ou coletivas não nacionais, bem como de empresas nacionais. Determinava-se a publicação, no Diário do
Governo, das contas dos partidos, acompanhadas do parecer
do órgão estatutário competente para a sua revisão e ainda
do parecer de três revisores oficiais de conta, dois dos quais
escolhidos anualmente por sorteio público realizado na Câmara de Revisores Oficiais de Contas e outro designado pelo
partido181.
Os partidos que não concorram a eleições gerais ou que não
obtenham cem mil votos, pelo menos, não terão os benefícios
(v. artigo 22.º) previstos no artigo 9.º, que prevê as seguintes
isenções fiscais: imposto de selo; imposto sobre as sucessões e
doações; sisa pela aquisição dos edifícios necessários à instalação da sua sede, delegações e serviços e pelas transmissões
resultantes de fusão ou cisão; contribuição predial pelos rendimentos coletáveis de prédio ou parte de prédios urbanos de
sua propriedade onde se encontrem instaladas a sede central e
delegações regionais, distritais ou concelhias e respetivos serviços; preparos e custas judiciais.
Em suma, pode concluir-se que o financiamento eleitoral
neste período é essencialmente privado, verificando-se financiamento público eleitoral indireto, através de diversos benefícios concedidos, ao contrário da atividade partidária e parlamentar que é objeto de financiamento público.
Já existe regulação das finanças partidárias e eleitorais, ainda que sem fiscalização externa quanto às primeiras.

181 V. Marcelo Rebelo de Sousa, op. cit., pp. 493-495.
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CAPÍTULO II
A introdução do financiamento estatal eleitoral em 1993 e
a regulação conjunta com o financiamento partidário
O regime jurídico do financiamento das campanhas eleitorais foi condensado num único diploma legal incidente sobre
todas as eleições e especificamente regulador dessa matéria e
que simultaneamente albergou o regime aplicável aos recursos financeiros dos partidos políticos.
Trata-se da Lei n.º 72/93, de 30 de novembro, que operou
uma mudança significativa não só no plano sistemático, com
a consolidação legislativa respeitante às campanhas eleitorais
e o tratamento das finanças partidárias, até então sem controlo
específico, mas sobretudo na fiscalização das segundas, atribuída ao Tribunal Constitucional, quer a título de julgamento
das contas quer de decisão de aplicação de coimas, em processo contraordenacional. As finanças eleitorais mantiveram-se a cargo da Comissão Nacional de Eleições, cuja função de
fiscalização passou a contemplar a apreciação da legalidade
das receitas e das despesas e da regularidade das contas e a
possibilidade de aplicação de coimas pelo Presidente da CNE
com recurso para o Tribunal Constitucional182.
O Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre as contas
anuais partidárias de 1994, inclusive, a 1998183, no quadro da
182 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, Relance sobre 20 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional de Julgamento das Contas Anuais dos Partidos Políticos in Estudos em Memória do Conselheiro Artur Maurício, Coimbra Editora, 2014, pp.
889-924.
183 V. Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 979/96, de 25 de julho, n.º 531/97, de 13 de
agosto, n.º 682/98, de 3 de dezembro, n.º 453/99, de 8 de julho e n.º 587/2000, de 3 de
maio.
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Lei n.º 72/93, de 30 de novembro, alterada pela Lei n.º 27/95,
de 18 de agosto.
Sobre a revogação dessas leis pela Lei n.º 56/98, de 18 de
agosto que, por seu turno, foi objeto de duas alterações posteriores (Lei n.º 23/2000, de 23 de agosto e Lei Orgânica n.º
1/2001, de 14 de agosto), o Tribunal Constitucional chegou a
referir que esta nova lei de 98 veio redefinir integralmente o
regime do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e que já fez eco, de um modo ou de outro, de algumas explicitações ou concretizações, acerca das exigências
das contas partidárias, desenvolvidas pela jurisprudência do
Tribunal Constitucional184.
Tal demonstra a relevância com que a jurisprudência que
se ia firmando nesta matéria se refletia na legislação.
No âmbito da responsabilidade contraordenacional dos dirigentes partidários pelas ilegalidades das contas dos partidos
ficou célebre o caso SOMAGUE, em que o Tribunal Constitucional depois de dar por verificado o recebimento por parte
do PPD/PSD, durante o ano de 2002, de um donativo indireto daquela empresa185 aplicou as coimas mais elevadas até ao
presente186.
A Lei n.º 72/93 veio assim especificar um conjunto de regras sobre o financiamento dos partidos políticos, financiamento esse distinto do financiamento eleitoral. Quanto ao
financiamento público estatal, acolheu-se neste diploma um
tipo de financiamento correspondente ao que já era atribuído
aos partidos políticos representados na Assembleia da República desde 1977187.
184 V. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 682/98, de 3 de dezembro. V. ponto 6 do Acórdão n.º 371/2000, de 19 de janeiro.
185 V. Acórdão n.º 371/2007, de 27 de junho.
186 V. Acórdão n.º 86/2008, de 13 de fevereiro, que aplicou a coima de 600.000€ à SOMAGUE
SGPS, S.A., e declarou perdido a favor do Estado o valor de 233.415,00€ (correspondente
ao donativo indireto) condenando o PPD/PSD à respetiva entrega.
187 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, História Breve da Inconstitucionalidade das subvenções partidárias regionais pós-legalizadas ou o eventual triunfo do facto consumado in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Joaquim de Sousa
Ribeiro, Almedina, Coimbra, 2019, pp. 41-122.
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O financiamento público dos partidos políticos decorreu
pois inicialmente no âmbito da orgânica dos parlamentos,
em especial da Assembleia da República, e prendia-se com os
partidos representados nos parlamentos. Daí advieram equívocos que foram subsistindo até aos nossos dias, com uma
confusão quase permanente entre partidos políticos e grupos
parlamentares e entre financiamento da atividade partidária,
da atividade eleitoral e da atividade parlamentar, quer nacional quer regional.
Esta promiscuidade não contribuiu para uma transparência do processo político nem para a qualidade da democracia.
Justamente para clarificar as regras em matéria de financiamento político dos partidos políticos se adotara a Lei nº 72/93.
E introduziu-se a sua exigência na Constituição, pela revisão
constitucional de 1997, que acrescentou inter alia um número
6 ao artigo 51º que remete para a lei o estabelecimento das regras de financiamento dos partidos políticos, nomeadamente
quanto aos requisitos e limites do financiamento público.
Nem todos os constitucionalistas se pronunciaram então
favoravelmente ao financiamento público, havendo quem manifestasse preferência sobretudo pelo financiamento privado,
por temer que o público causasse limitações à liberdade dos
partidos. Parece ser o caso de J.J. GOMES CANOTILHO188.
Em sentido diferente propendendo para o financiamento
público, e com menor abertura para o financiamento privado,
posicionam-se JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS que referem que este preceito é uma exigência do método democrático
188 V. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição,
Coimbra, 2003, pp. 321 e ss., que afirma “Se o financiamento dos partidos solidifica a
sua posição perante influências externas (o que é mais duvidoso) nem por isso os subsídios orçamentais deixam de constituir uma inversão do próprio princípio democrático:
a formação da vontade do povo para os órgãos do Estado e não destes para o povo.
Acrescente-se ainda: o subsídio dos partidos pode ser um «prémio ao poder» e uma
tentativa camuflada da redução partidária externa e do próprio espectro político”.
Mas reconhece que “O art. 51.º, n.º 6 (aditado pela LC 1/97) dá, porém, guarida a uma
concepção estadualista de financiamento público, pois neste financiamento cabem não só
os financiamentos de campanhas eleitorais, mas também os chamados financiamentos
estruturais mediatos (cf. Leis 56/98, de 18-8, 97/98, de 17-8, e 23/2000, de 23-8, relativas
às contas e financiamentos dos partidos políticos)”.
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que exige o financiamento público, mas sujeito a requisitos e
a limites a fixar por lei, não estando impedida a admissão de
outras fontes de financiamento. Entendem estes autores que
se trata de “uma norma compromissória: garantia institucional de financiamento público a par de relativa liberdade de
conformação do legislador”189.
A matéria do financiamento político só surge, pois, insista-se, regulada pela primeira vez como tal na Lei n.º 72/93 e legislação posterior, em especial a Lei n.º 56/98, revogada pela
Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, que só entrou em vigor em
1 de janeiro de 2005, e que designaremos doravante LFP, tal
como a Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro, que referiremos doravante como LECFP, leis estas que vão vigorar até à
atualidade, mas sujeitas a alterações frequentes.
O exercício da competência de julgamento das contas partidárias anuais pelo Tribunal Constitucional veio a concretizar-se após a publicação da Lei nº 88/95, de 1 de setembro, de
alteração à Lei Orgânica do Tribunal Constitucional – Lei nº
28/82, de 15 de novembro (doravante LTC), habilitando a que
o Tribunal Constitucional julgasse as contas anuais de 1994.
Recorda-se que o Tribunal Constitucional desde o início
traçou o âmbito do seu papel, sublinhando que lhe cabia um
juízo de verificação do modo como os partidos dão cumprimento às exigências que a lei seja diretamente (chamando-lhe
“legalidade”, em sentido estrito), seja indiretamente, pela devolução para regras e princípios de organização contabilística
(chamando-lhe “regularidade”) lhes impõe nessa matéria. E
acrescentou que “cingida a competência do Tribunal à apreciação
da “legalidade” (lato sensu) das contas dos partidos políticos, a vertente central, e verdadeiramente determinante, dessa apreciação se
situará seguramente na verificação do cumprimento das regras relativas ao financiamento daqueles”190.
189 V. JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I,
Coimbra Editora, 2005, p. 492.
190 V. Acórdão do Tribunal Constitucional nº 979/96, de 25 de julho, ponto 8.
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Efetivamente, fomos assistindo ao longo dos anos a alterações legislativas sucessivas, quer das leis orgânicas do Tribunal Constitucional e dos três parlamentos, quer da legislação
sobre financiamento propriamente dito, com decisões do Tribunal Constitucional de declaração de inconstitucionalidade
com força obrigatória geral, vetos e mensagens do Presidente
da República num verdadeiro frenesim de decisão e contra
decisão que traduzem uma enorme instabilidade sobretudo
no que respeita ao aparato de fiscalização.
Como teremos ocasião de examinar mais de perto, é possível referir que a matéria do financiamento político foi objeto
de atos legislativos em 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005,
2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e ainda de novo
no final de 2018.
Alguns diplomas foram vetados pelo Presidente da República191 192.
Também pronúncias de inconstitucionalidade foram emitidas pelo Tribunal Constitucional português, em fiscalização
preventiva 193 e em fiscalização concreta194 e abstrata sucessiva195.
Muito labor se desenvolveu na CNE a partir da Lei n.º
72/93, de 30 de novembro, e sobretudo no quadro da vigência
da Lei n.º 56/98, de 18 de agosto, tendo sido levantados inú191 Veto pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2 de janeiro de 2018, do
Decreto da Assembleia da República n.º 177/XII.
192 Veto pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, em maio de 2009; PUBLICAÇÃO: DAR II S A n.º 116/X/4, de 18 de maio de 2009 - pp. 12-21 ORIGEM: PJL n.º
606/X/4 (PS e PSD) ASSUNTO: Terceira alteração à Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho,
que regula o regime aplicável ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais VETO: Leitura da mensagem do Presidente da República – DAR I S n.º 91/X/4,
de 15 de junho de 2009, pág. 9-15 e publicação - DAR II S A nº 133/X/4, de 15 de junho
de 2009 - pp. 2-4 TIPO DE VETO: Veto político. Promulgação e veto – nos termos do n.º 1
do artigo 136.º da Constituição da República Portuguesa 2005. V. DECRETOS / VETOS /
MENSAGEM PR / LEIS, Divisão de Informação Legislativa Parlamentar da AR, Lisboa,
outubro de 2015 in https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/
VETOS.pdf., p. 49. (acesso em 10-11-2020)
193 V. Acórdão n.º 376/2005, de 8 de julho; Acórdão n.º 26/2009, de 20 de janeiro e Acórdão
n.º 176/2017.
194 V. Acórdão n.º 535/2014 e Decisões Sumárias n.ºs 534/2014, 547/2014, 566/2014,
579/2014 e 584/2014.
195 V. Acórdão n.º 801/2014, de 26 de novembro.
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meros processos de contraordenação relativos às eleições para
os órgãos das autarquias locais de 1993, 1997, 2001; eleições
para a Assembleia da República de 1995, 1999 e 2002; eleições
das Assembleias Legislativas Regionais de 1996 e 2000; e eleições para o Parlamento Europeu de 1994 e 1999.
Com a entrada em vigor da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho
e da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro, todas as competências da CNE em matéria de contas eleitorais transitaram
para o Tribunal Constitucional, assessorado por uma nova
entidade, designada, à semelhança da sua congénere francesa (Commission des comptes et des financements politiques),
por Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, e especialmente encarregada de um conjunto de poderes, funções e
tarefas ligadas às contas partidárias e eleitorais196.
Com a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19
de abril, as competências do Tribunal Constitucional transitaram para a Entidade das Contas, ficando reservado o acesso
ao Tribunal Constitucional apenas como instância de recurso
de decisões da ECFP nomeadamente em matéria de processos
de contraordenação.

196 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, O Órgão de Controlo Externo do
Financiamento Político – Notas de Estudo Comparado, de Historial e de Reflexão in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos, cit.
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CAPÍTULO III
Avaliação do regime português pelo GRECO
O sistema português de financiamento político foi sujeito
à apreciação do GRECO que se pronunciou sobre o mesmo na
terceira ronda de avaliação197, ligada à corrupção, no tema II,
relativo à transparência do financiamento.
Tal avaliação prolongou-se por vários anos e abrangeu o
Relatório de avaliação, publicado em 8 de dezembro de 2010,
o primeiro relatório de conformidade, de 17 de dezembro de
2012, e relatório provisório em 24 de outubro de 2013 e segundo relatório de conformidade, de 1 de abril de 2015 e adenda,
de 13 de abril de 2017.
O primeiro relatório, de 3 dezembro de 2010, com cerca de
25 páginas, na versão em inglês198, termina com as seguintes
sete Recomendações dirigidas a Portugal.
“97. In view of the above, GRECO addresses the following
recommendations to Portugal:
i.

to further enhance the implementation of a common
format of the accounts of political parties and election
campaigns and to take measures relating to the accounting requirements of income and expenditure of
regional and local level branches of political parties
in order to increase the accuracy and transparency of

197 V. Capítulo II, 8, supra.
198 V. Evaluation Report on Portugal Transparency of Party Funding (Theme II) Adopted
by GRECO at its 49th Plenary Meeting (Strasbourg, 29 November – 3 December 2010,
Strasbourg, 3 December 2010 Public Greco Eval III (2010) 6E Theme II Third Evaluation
Round, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConte
nt?documentId=09000016806c7bcc.
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such accounting and its presentation in the party accounts (paragraph 86);
ii. to take measures to ensure that appropriate information contained in the annual party accounts and the accounts of election campaigns is made public in an expedient way which provides for easy and timely access
by the public (paragraph 87);
iii. to consider introducing more frequent reporting on income – including donations – and expenditure relating
to election campaigns by political parties, independent
candidates and candidate groups at appropriate intervals
during the electoral campaign period (paragraph 88);
iv. that a study be carried out on political financing in
respect of financial flows outside the regulated area,
in particular, concerning various forms of third party
contributions to various political stakeholders, including election candidates and to seek ways to increase
the transparency concerning political financing from
third parties (paragraph 89);
v. (i) to ensure that the Constitutional Court and the Entity for Accounts and Political Financing (EAPF) are
provided with appropriate resources for carrying out
their tasks in an efficient and expedient manner; and
(ii) to reduce considerably the time of the monitoring
process of annual party accounts and election accounts
(paragraph 91);
vi. to consider reinforcing the regulatory function of the
Entity for Accounts and Political Financing (EAPF),
and to develop its proactive advisory function, in particular, vis-à-vis political parties (paragraph 93);
vii. to ensure that the sanctions in relation to political financing available in law – and as implemented – are
effective, proportionate and dissuasive, taking into
account factors such as the economic circumstances of
natural and legal persons, including parties subject to
such sanctions (paragraph 95)”.
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O primeiro relatório, de conformidade, de 17 de dezembro de 2012, com cerca de 18 páginas na versão inglesa199, conclui que quatro das recomendações foram parcialmente implementadas e que três não foram implementadas, como se
transcreve de seguida:
“56. In view of the above, GRECO concludes ………………..
With respect to Theme II – Transparency of Party Funding,
recommendation(s) i, ii, v and vii have been partly implemented and recommendations iii, iv and vi have not been implemented”.
No relatório provisório de 24 de outubro de 2013, com cerca de 12 páginas na versão inglesa200 o GRECO conclui que
três recomendações já foram implementadas satisfatoriamente, uma recomendação foi tratada de forma satisfatória, uma
foi parcialmente implementada e que apenas uma recomendação não foi implementada.
“64. In view of the above, GRECO concludes that Portugal
……. With respect to Theme II – Transparency of Party Funding, recommendations i-iii and vii have been implemented
satisfactorily, recommendation vi has been dealt with in a satisfactory manner, recommendation v has been partly implemented and recommendation iv has not been implemented.
66. As regards Theme II, the entry into force of a new Regulation No. 16/2013 introducing a common format for reporting seems to offer guarantees for a more uniform and detailed
presentation of political financing accounts. The timeframe for
the presentation of accounts and their monitoring also seems
to have been reduced, although the reduction of backlogs at
199 V. Third Evaluation Round Compliance Report on Portugal ”Incriminations (ETS 173
and 191, GPC 2)” ”Transparency of Party Funding” Adopted by GRECO at its 58th Plenary Meeting (Strasbourg, 3-7 December Adoption: 7 December 2012 Public Publication: 17
December 2012 Greco RC-III (2012) 20E 2012), https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c7bce.
200 V. Third Evaluation Round Interim Compliance Report on Portugal “Incriminations (ETS
173 and 191, GPC 2)” “Transparency of Party Funding” Adopted by GRECO at its 61st
Plenary Meeting (Strasbourg, 14-18 October 2013) Adoption: 18 October 2013 Public Publication: 24 October 2013, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis
playDCTMContent?documentId=09000016806c7bd0.
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the level of the validation of accounts by the Constitutional
Court still needs to be confirmed. GRECO also welcomes the
additional information provided by the Portuguese authorities as regards the advisory role of the Entity for Accounts and
Political Financing, as well as the explanations to the effect
that the applicable sanctions have had a significant impact on
parties’ compliance. It regrets, however, that the recommendation to carry out a study on financial flows outside the regulated area has still been given insufficient consideration.
67. In view of the above, GRECO concludes that the current level of compliance with the recommendations is no longer “globally unsatisfactory” in the meaning of Rule 31, paragraph 8.3 of the Rules of Procedure. GRECO therefore decides
not to continue applying Rule 32 concerning members found
not to be in compliance with the recommendations contained
in the Evaluation Report.
68. Pursuant to paragraph 8.2 of Rule 31 revised of the Rules of Procedure, GRECO requests the Head of the Portuguese
delegation to provide a report regarding the action taken to
implement the pending recommendations (i.e. recommendations i - v regarding Theme I and recommendations iv and v,
regarding Theme II) by 31 July 2014.
69. Finally, GRECO invites the authorities of Portugal to
translate the report into the national language and to make
this translation public”.
Finalmente, no segundo relatório de conformidade, de 1
de abril de 2015, com cerca de 7 páginas na versão inglesa201,
o GRECO considera todas as Recomendações implementadas.
“27. As regards the transparency of political funding, GRECO is pleased to note that the study of the financial flows outside the regulated area has finally been carried out by the Entity
201 Third Evaluation Round Second Compliance Report on Portugal “Incriminations (ETS
173 and 191, GPC 2)” “Transparency of Party Funding” Adopted by GRECO at its 67 the
Plenary Meeting (Strasbourg, 23-27 March 2015). Adoption: 27 March 2015 Public Publication: 1 April 2015, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Display
DCTMContent?documentId=09000016806c7bc9.
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for Accounts and Political Financing and that it has delivered
interesting conclusions. Moreover, serious efforts have been
made by the Constitutional Court to reduce the timeframe for
the final validation of political accounts. These positive developments are to be added to the actions already acknowledged at the stage of the Compliance and Interim Compliance
Reports, which lead GRECO to assess all recommendations
under this theme as satisfactorily implemented or dealt with
in a satisfactory manner”.
Numa adenda, de 13 de abril de 2017202, que já não respeita
ao tema II, reitera-se, todavia, o que já se afirmara no segundo
relatório de conformidade:
“42 …… It is recalled that with respect to Theme II – Transparency of Party Funding, all recommendations had already
been implemented satisfactorily or dealt with in a satisfactory
manner.

202 V. Third Evaluation Round Addendum to the Second Compliance Report on Portugal
“Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2) Transparency of Party Funding” Adopted
by GRECO at its 74th Plenary Meeting (Strasbourg, 28 November – 2 December 2016),
Adoption: 2 December 2016 Public Publication: 13 April 2017, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070
939e.
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CAPÍTULO IV
O Regime do Financiamento Público dos Partidos Políticos
1. Considerações gerais
A Lei dos Partidos Políticos (daqui em diante LPP)203 estipula (v. artigo 6.º), no âmbito do princípio da transparência,
que os partidos políticos prosseguem publicamente os seus
fins, determinando:
- a divulgação pública das suas atividades abrangendo
obrigatoriamente os estatutos; a identidade dos titulares dos seus órgãos; as declarações de princípios e os
programas; e as atividades gerais a nível nacional e internacional;
- a comunicação ao Tribunal Constitucional, para efeito
de anotação, da identidade dos titulares dos seus órgãos nacionais após a respetiva eleição, assim como os
estatutos, as declarações de princípios e o programa,
203 Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2008, de 14
de maio e pela Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril. O direito dos partidos políticos não tem sido particularmente desenvolvido em Portugal, sendo que para além dos
constitucionalistas já citados, com destaque para JORGE MIRANDA E MARCELO REBELO DE SOUSA se podem referir ainda, CARLOS BLANCO DE MORAIS, O sistema
político no contexto da erosão da democracia representativa, Almedina, Coimbra, 2017;
MARCELLO CAETANO, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional – Tomo I,
6.ª edição, 7.ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 387-415; JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, Lições de Direito Constitucional, Vol. I, 3.ª edição, AAFDL, Lisboa, 2017,
pp 201-211; com tópico sobre financiamento, v. JOSÉ DE MATOS CORREIA, RICARDO
LEITE PINTO, Lições de Ciência Política e Direito Constitucional – Eleições, Referendo,
Partidos Políticos e Sistemas Constitucionais Comparados, Universidade Lusíada Editora, Lisboa, 2018, pp. 105-153; JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, Financiamento dos Partidos
Políticos e das Campanhas Eleitorais, disponível em https://lis-ulusiada.academia.edu/
joségonzález (acesso em 1-9-2019).
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uma vez aprovados ou após cada modificação;
- a publicitação da proveniência e da utilização dos seus
fundos, nos termos estabelecidos na Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais.
Entendeu assim o legislador densificar com este conteúdo, no plano legislativo, o princípio da transparência, como
princípio reitor dos partidos políticos que fora plasmado na
Constituição no n.º 5 do artigo 51.º, pela revisão constitucional
de 1997.
Por seu turno, a Constituição acolhera igualmente o financiamento público dos partidos no n.º 6 do mesmo artigo 51.º,
aditado também pela revisão constitucional de 1997.
Ficou, pois, consagrado na Constituição de 1976, uma remissão para a lei estabelecer as regras de financiamento dos
partidos políticos, nomeadamente quanto aos requisitos e limites do financiamento público, bem como às exigências de
publicidade do seu património e das suas contas.
Independentemente da questão de saber se esse preceito
constitucional obriga ao estabelecimento de financiamento
público ou se apenas exige que, caso este seja estabelecido,
deva ser objeto de alguns requisitos de concessão e de limites
mínimos, pressupõe-se que quantitativos, o que é um facto é
que os partidos sempre foram financiados pelo Estado, os partidos com assento parlamentar desde 1977 e outros, poucos,
sem assento parlamentar, desde 2009.
Também está previsto no artigo 18.º, n.º 1, alínea d), da
LPP, que o Tribunal Constitucional decreta, a requerimento
do Ministério Público, a extinção de partido político em caso
de não apresentação de contas em 3 anos consecutivos ou 5
interpolados num período de 10 anos. A decisão de extinção
fixa, a requerimento do Ministério Público ou de qualquer
membro, o destino dos bens que serão atribuídos ao Estado
(v. artigo 18.º, n.º 2, da LPP).
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2. A subvenção partidária estatal
A LFP prevê, no artigo 5.º, o financiamento público dos
partidos políticos através da concessão de uma subvenção
anual observados os seguintes requisitos de fundo:
- candidatura do partido, isoladamente ou em coligação,
à eleição para a Assembleia da República (artigo 5.º, n.º
1);
- obtenção de representação na Assembleia da República, ainda que só tenha conseguido eleger um único Deputado (artigo 5.º, n.º 1);
- caso não tenha obtido representação parlamentar, ter
obtido um número de votos superior a 50.000 (artigo
5.º, n.º 7)204.
Quanto aos requisitos formais, igualmente previstos no artigo 5.º da LFP, faz-se depender a atribuição de subvenção de
requerimento dirigido ao Presidente da Assembleia da República.
O n.º 1 do artigo 5.º da LFP suscitou dúvidas de interpretação, por ter havido quem defendesse que não se especificando
nele o ato eleitoral de que se trata, também teriam direito a
subvenção pública para financiamento partidário, os partidos
políticos que obtivessem mais de 50.000 votos na eleição, por
exemplo, do Parlamento Europeu. Ou seja, interpretava-se o
204 Este requisito adicional para partidos não representados na Assembleia da República só
foi introduzido pela Lei n.º 56/98 e só a partir de 2009 houve partidos não representados no Parlamento a recebê-la (o PCTP/MRPP em 2009, com 52.761 votos, in Comissão
Nacional de Eleições, Mapa Oficial n.º 2-A/2009: Relação dos deputados eleitos e mapa
oficial das eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de
2009 in D. R., I Série, n.º 197, de 12 de Outubro de 2009, e, novamente em 2011, com
62.610 votos in Comissão Nacional de Eleições, Mapa Oficial n.º 6-A/2011: Relação dos
deputados eleitos e mapa oficial das eleições para a Assembleia da República realizadas
em 5 de Junho de 2011 in Diário da República, 1.ª série, N.º 116, de 17 de Junho de 2011;
o PAN também em 2011, com 57.995, idem; o PCTP/MRPP em 2015, com 60.045 votos e o
PDR com 61.920 votos in Mapa Oficial n.º 2-B/2015 Relação dos deputados eleitos e mapa
oficial da eleição da Assembleia da República realizada em 4 de outubro de 2015 in Diário
da República, 1.ª série, N.º 205, de 20 de outubro de 2015).
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n.º 7 do artigo 5.º por recurso ao inciso “a cada partido que
concorra a ato eleitoral…” constante do n.º 1 do mesmo artigo.
Contudo, da parte da Assembleia da República nunca
houve dúvidas de interpretação nesta matéria, tanto mais que
desde sempre as regras de atribuição de financiamento estatal, como fora por vezes legalmente designado, estiveram ligadas à eleição parlamentar.
O problema de interpretação surgiu com mais acuidade a
propósito do artigo 11.º, n.º 1, alíneas a) e b) da LFP que prevê
a suspensão de benefícios fiscais se o partido se abstiver de
concorrer às eleições gerais (aqui se entendendo que se trata da eleição para a Assembleia da República) ou se as listas
de candidatos apresentados pelo partido nessas eleições obtiverem um número de votos inferior a 50.000 votos, exceto se
obtiver representação parlamentar. Trata-se aqui de um paralelismo de tratamento para efeito de financiamento indireto.
JOAQUIM PEDRO CARDOSO DA COSTA, enquanto dirigente do MEP (Movimento Esperança Portugal), que obtivera
55.072 votos na eleição para os Deputados Portugueses do Parlamento Europeu de 7 de junho de 2009 enquanto nas eleições
legislativas de 27 de setembro de 2009 obtivera 25.949 votos,
defendeu que a expressão “eleições gerais” deveria abranger
as realizadas para o PE, tendo sustentado essa posição junto
da Administração Fiscal205.
Trata-se de uma subvenção pública que consiste numa
quantia em dinheiro equivalente à fração 1/135 do valor do
IAS, por cada voto obtido na mais recente eleição de deputados à Assembleia da República.
Na versão originária da LFP, o valor de referência era o
do salário mínimo mensal nacional (1/135 smmn), pelo que a
subvenção aumentava em função dos aumentos deste, que em
regra se atualizam todos os anos.
205 V. JOAQUIM PEDRO CARDOSO DA COSTA, Isenções Fiscais dos Partidos Políticos e
Eleições Gerais in Estudos em Memória do Prof. Doutor J. L. Saldanha Sanches, org. por
FERNANDO ARAÚJO, JOÃO TABORDA DA GAMA e PAULO OTERO, vol. III, Coimbra Editora, 2011, pp. 227-262.
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Essa referência foi alterada pela Lei do Orçamento de Estado para 2009, cujo artigo 152.º, n.º 1, modificou todos os artigos da LFP que assentavam no valor do smmn, substituindo
este valor de referência pelo valor do Indexante de Apoios
Sociais (IAS). Mas no n.º 2 do mesmo artigo 152.º da Lei n.º 64A/2008, de 31 de dezembro, determinava-se que tais alterações apenas produziriam efeitos no ano em que o montante do
indexante de apoios sociais, criado pela Lei n.º 53-B/2006, de
29 de dezembro, atingisse o valor da retribuição mínima mensal garantida fixada para o ano de 2008. Por seu turno, o n.º 3
do mesmo artigo estipulava que enquanto essa convergência
não ocorresse, os montantes das subvenções públicas, do financiamento de partidos e campanhas eleitorais e das coimas
manteriam os valores de 2008, nos termos da Lei n.º 19/2003.
Como se vê, utilizou-se a Lei do Orçamento do Estado
para alterar a legislação do financiamento político, solução
esta pouco clara206, mas que veio a ser utilizada mais tarde, em
2018, com o Orçamento do Estado para 2019207.
Ora, a retribuição mínima mensal garantida estipulada
para 2008 era de 426,00€208. Assim, esse valor de referência foi
aplicado desde 2008 a 2018.
Tal deveu-se ao facto de o valor do indexante de apoios
sociais para o ano de 2009 ter sido fixado em 419,22€, valor
mais baixo do que a retribuição mínima mensal garantida
para 2008209.
Sucedeu que esse montante do IAS manteve-se inalterado
até 2017, tendo sido então fixado em 421,32€, para o ano de
2017210. Neste ano, ainda ficava abaixo do valor da retribuição
mínima mensal garantida de 2008, pelo que ainda se aplicou o
mesmo referencial.
206 Sobre normas “intrusas” ou “parasitárias”, como um defeito grave de técnica legislativa,
ver CARLOS BLANCO DE MORAIS, Manual de Legística, Critérios Científicos e Técnicos para Legislar Melhor, Editorial Verbo, 2007, pp. 166-167.
207 V. artigos 324.º e 325.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro.
208 V. Decreto-Lei n.º 397/2007, de 31 de dezembro.
209 V. artigo 2.º da Portaria n.º 1514/2008, de 24 de dezembro.
210 V. artigo 2.º da Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro.
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Só para o ano de 2018, o valor do IAS passou a ser superior a 426,00€, tendo sido fixado em (euro) 428,90211.
A partir desse ano toda a legislação do financiamento político e eleitoral passa a basear-se neste referencial, considerando-se automática e tacitamente derrogados os n.ºs 2 e 3 do
artigo 152.º da Lei n.º 64-A/2008. Passa assim o referencial a
ser o IAS a partir de 1 de janeiro de 2018.
Isto significa, pois, que a subvenção estatal dos partidos
políticos tem aumentado anualmente desde 2018 em função
do aumento anual do IAS.
Entende-se, contudo, que a subvenção é apurada após
cada eleição para a AR, não podendo ser objecto de actualizações anuais em função do IAS até ao mandato seguinte.
Desde 2011, que as subvenções anuais sofreram cortes
de 10%, inicialmente até 2013, depois prorrogados até 2016,
e depois tornados definitivos em 2017, mantendo-se atualmente em vigor, como adiante explicitaremos a propósito
das subvenções eleitorais.
3. As subvenções partidárias regionais
Para além deste financiamento público, de origem estatal,
a Lei n.º 4/2017, de 16 de janeiro, que no seu título refere
que procede à sexta alteração da Lei n.º 19/2003 (LFP), veio
introduzir, “legalizando” uma situação de ilegalidade e inconstitucionalidade persistentes que se vinham colocando
há vários anos212, uma nova subvenção partidária, de origem
regional. Foi assim aditado ao artigo 5.º, um novo n.º 8, que
prevê:
211 V. artigo 2.º da Portaria n.º 21/2018, de 18 de janeiro. Entretanto, para 2019, o valor do
IAS foi fixado em 435,76€, pelo artigo 2.º da Portaria n.º 24/2019, de 17 de janeiro. Para
2020, o valor foi de novo atualizado e fixado em (euro) 438,81, pelo artigo 2.º da Portaria
n.º 27/2020, de 31 de janeiro.
212 Sobre a temática assaz complexa e intrincada da inconstitucionalidade das subvenções
regionais aos partidos, v. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, História
Breve da inconstitucionalidade das subvenções partidárias regionais pós-legalizadas ou
o eventual triunfo do facto consumado, in Estudos em Homenagem ao Senhor Conselheiro Presidente Joaquim de Sousa Ribeiro, cit.
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“8. A cada partido que haja concorrido a ato eleitoral, ainda
que em coligação, e que obtenha representação na Assembleia
Legislativa da região autónoma é concedida uma subvenção
anual, desde que a requeira ao Presidente dessa Assembleia
Legislativa, que consiste numa quantia em dinheiro fixada no
diploma que estabelece a orgânica dos serviços da respetiva
Assembleia Legislativa, adequada às suas necessidades de organização e de funcionamento, sendo paga em duodécimos,
por conta de dotações especiais para esse efeito inscritas no
Orçamento da respetiva Assembleia Legislativa, aplicando-se,
em caso de coligação o n.º 3.”
Este aditamento legislativo pretendeu proceder à legalização de subvenções que já eram atribuídas desde há muito em
ambas as regiões autónomas.
Entretanto, este mesmo aditamento vem a manter-se na legislação de 2018, devendo registar-se um pormenor curioso: é
que na Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril, esse aditamento, naturalmente por já constar da Lei n.º 19/2003 desde 2017,
não figura nos artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da Lei Orgânica
n.º 1/2018, nem na republicação a que se reporta o n.º 3 do artigo 9.º da mesma Lei Orgânica. Repare-se que nessa republicação, o artigo 5.º só tem 7 números. Tínhamos refletido sobre
esta questão e admitido a hipótese de que o número 8 do artigo 5.º acrescentado em 2017 que se eclipsara fora então tacitamente derrogado pela nova Lei Orgânica n.º 1/2018. Eis senão
surge a Declaração de Retificação n.º 17/2018, só publicada
dois meses mais tarde213 em que, com uma técnica curiosa, se
retifica todo o artigo 5.º, que em bom rigor é rigorosamente
igual, em 7 números, com exceção do n.º 8 que faltara e agora
é acrescentado.
Sendo assim, e não se questionando a competência da Assembleia da República para legislar sobre esta matéria, que
é aliás da sua exclusiva competência, de reserva absoluta, ao
213 V. Declaração de Retificação n.º 17/2018, in Diário da República, I Série, n.º 115, de 18 de
junho de 2018, pp. 2530-2531.
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abrigo da alínea h) do artigo 164.º da Constituição, e não da
alínea c) do artigo 161.º como base constitucional habilitante
utilizada praticamente em todas as sucessivas leis do financiamento político, esta subvenção é, em nossa opinião, materialmente inconstitucional, por a Constituição prever financiamento a partidos, mas considerados como pessoas coletivas
únicas no sentido de que cada partido é uma só pessoa coletiva e não abrange várias entidades com personalidade jurídica
própria e autónoma, isto é, não parece constitucionalmente
aceitável o desdobramento da personalidade jurídica do partido político. Acresce que a Constituição proíbe expressamente
a constituição de partidos que pela sua designação ou pelos
seus objetivos programáticos tenham índole ou âmbito regional (v. artigo 51.º, n.º 4, da CRP). Nada na Constituição abre
a porta a diversos financiamentos públicos, dela decorrendo
pelo contrário que só pode haver uma fonte de financiamento
estatal, não podendo a lei criar fontes regionais, ou locais, de
financiamento dos partidos, ainda que esses financiamentos
sejam de origem pública, local ou regional, e se destinem a
financiar estruturas regionais ou concelhias dos partidos. Daí
que esta matéria só possa ser objeto de lei da Assembleia da
República e não de decreto legislativo regional, o que implica
adicionalmente inconstitucionalidade formal e orgânica, caso
seja objeto de legislação regional ou regulamentação municipal. Sobre estas questões, muito rio de tinta já correu, pelo que
nos limitamos aqui a registar a indiferença do legislador perante esta matéria, inclusivamente ignorando a jurisprudência
do Tribunal Constitucional ao longo de vários anos sobre este
assunto, como em estudo autónomo especificamente descrevemos214.
Registe-se que a entrada em vigor da Lei n.º 4/17, de 16 de
janeiro, segundo o artigo 6.º, retroagia a 1 de janeiro de 2017. E
214 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, História Breve da inconstitucionalidade das subvenções partidárias regionais pós-legalizadas ou o eventual triunfo do
facto consumado, in Estudos em Homenagem ao Senhor Conselheiro Presidente Joaquim
de Sousa Ribeiro cit.
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o seu artigo 5.º sobre os seus efeitos jurídicos mandava aplicar
o disposto no artigo 3.º da Lei Orgânica n.º 5/2015, de 10 de
abril, artigo este (pasme-se!) que determinava a aplicação ao
exercício de 2014 e seguintes. Ou seja, a lei de 2017 retroagia
a 2014!
Logo após este exercício de ginástica legislativa, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira adota o
Decreto Legislativo Regional n.º 13/2017/M, que procede à
oitava alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 24/89/M,
de 7 de setembro, que estabelece a estrutura orgânica da ALRAM e que adita uma subvenção partidária nos nºs 1, 2, 3 e 4
do artigo 47.º, que após republicação e renumeração passa a
ser artigo 60.º, sob a epígrafe – subvenção aos partidos.
Prevê-se em norma adaptada, mas decalcada na norma nacional, que “A cada partido que haja concorrido a eleição para
a Assembleia Legislativa da Madeira ainda que em coligação,
e que nela obtenha representação é concedida uma subvenção
anual, desde que requerida ao Presidente da Assembleia, que
consiste numa quantia em dinheiro, adequada às suas necessidades de organização e funcionamento” (artigo 60.º, n.º 1).
Essa subvenção é paga em duodécimos e transferida diretamente para os partidos, por conta de dotações especiais para
esse efeito inscritas no orçamento da Assembleia Legislativa,
sendo paga por representação de um só deputado e grupos
parlamentares – 7 x 14 x RMMG de 2015 (Retribuição Mínima
Mensal Garantida para vigorar na RAM em 2015) mês, por
Deputado (artigo 60.º, n.º 2). A este montante acresce a ponderação de 1 x RMMG-2015/mês, por deputado (artigo 60.º,
n.º 3).
Nos casos de coligação eleitoral, a subvenção devida a cada
um dos partidos nela integrados é igual à subvenção que, nos
termos dos números anteriores, corresponder à respetiva coligação eleitoral, distribuída proporcionalmente em função dos
deputados eleitos por cada partido, salvo disposição expressa
em sentido distinto constante do acordo de coligação (v. artigo 60.º, n.º 4).
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Como se verifica facilmente, embora esta norma seja decalcada na norma nacional e estabeleça um paralelo com a subvenção estatal, há diferenças assinaláveis: em primeiro lugar,
só se prevê subvenção para os partidos concorrentes à eleição
da ALRAM e que obtenham representação parlamentar, não
se tendo estabelecido um limiar de votos para os partidos que
não tenham conseguido eleger qualquer deputado; em segundo lugar, a fórmula de cálculo da subvenção baseia-se num
referencial diverso do nacional; em terceiro lugar, na fórmula
de cálculo estabelece-se referência a representação, de um só
deputado e grupos parlamentares, o que indicia que aqueles
deputados que deixem de pertencer ao partido por que foram eleitos não podem ser contabilizados para o efeito da subvenção; em quarto lugar o cálculo da subvenção é baseado no
número de deputados que cada partido faça eleger e não no
número de votos obtido por cada partido.
Atendendo a que a RMMG na RAM em 2015 era de (euro)
515,40215, tal significa que por cada deputado da ALRAM que
façam eleger os partidos têm direito a uma subvenção anual
de 51.024,60€. Tal significa um valor total anual de 2.398.175
euros (a ALRAM tem 47 Deputados).
Esta subvenção, tal como a estatal, aplica-se a toda a legislatura, isto é, só se altera com a eleição seguinte.
Quanto à Região Autónoma dos Açores, na respetiva legislação referente à Orgânica dos Serviços da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores216 não se prevê um
sistema de subvenção aos partidos semelhante ao da Madeira,
até porque na RAA se seguiu um financiamento regional aos
partidos através de transferências das representações parlamentares.
215 V. artigo 1.º do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2014/M, de 5 de novembro de 2014,
que aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar a partir de outubro de 2014 na Região Autónoma da Madeira e que só foi revogado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 18/2016/M, de 28 de março de 2016.
216 V. Decreto Legislativo Regional n.º 54/2006/A, de 22 de dezembro, com as alterações
introduzidas pelos Decreto Legislativo Regional n.º 3/2009/A, de 6 de março e Decreto
Legislativo Regional n.º 43/2012/A, de 9 de outubro.
136 | O financiamento político e o Direito

PARTE II - O FINANCIAMENTO POLÍTICO À ESCALA PORTUGUESA

No artigo 36.º do diploma, prevê-se, no n.º 1, que “é concedido um apoio mensal a cada um dos grupos parlamentares
dos partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa
para encargos de assessoria, contactos com os eleitores e outras atividades correspondentes às exigências do cumprimento dos respetivos mandatos democráticos”.
Determina-se que “o apoio consiste num montante equivalente ao valor de 2,5 retribuições mínimas mensais garantidas
em vigor na Região, multiplicado pelo número de deputados
de cada grupo ou representação parlamentar” (artigo 36.º, n.º
2), sendo entregue às direções dos grupos e às representações
parlamentares (artigo 36.º, n.º 3).
Ora, pergunta-se se as contas se aferem relativamente à última eleição para a ALRAA, vigorando até à eleição seguinte,
ou se se alteram sempre que se atualiza a retribuição mínima
mensal garantida (rmmg) na RAA. Como o preceito se refere
à rmmg “em vigor”, admite-se uma alteração indexada àquela
atualização.
Ora, a rmmg na RAA, a partir de 1 de janeiro de 2020, é de
666,75€217, pelo que multiplicado por 2,5 dá 1.666,90 e multiplicado por 57 Deputados e por 12 meses, dará um valor total de
cerca de 1.140.143,00 euros anuais. Esta subvenção destinada
à atividade parlamentar não deveria ser objeto de transferência para os partidos políticos, como sucedeu no passado. Não
se descortinou norma legislativa regional que se apoiasse diretamente na norma nacional de delegação de competências.
Quer no âmbito do parlamento nacional, quer no plano dos
parlamentos regionais, a jurisprudência do Tribunal Constitucional sempre foi clara na necessidade da destrinça entre o
financiamento destinado à atividade e aos fins próprios dos
partidos políticos e as subvenções atribuídas às representações parlamentares destinadas à atividade parlamentar. Essa
destrinça deve ser sempre feita, ainda que se torne difícil estabelecer uma fronteira exata e precisa entre essas atividades,
217 V. Decreto Legislativo Regional n.º 8/2020/A, de 10 de abril.
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como aliás também por vezes se complica a distinção dessas
verbas com as remunerações dos próprios deputados.
Tal fronteira marcaria a diferença entre a própria competência do Tribunal Constitucional para apreciar as contas dos
partidos e a do Tribunal de Contas de avaliação da conta da
Assembleia da República ou das Assembleias Legislativas Regionais. Ao Tribunal Constitucional competiria fiscalizar as
receitas dos partidos, isto é, neste caso, as verbas entradas nos
partidos provenientes dos parlamentos e ao Tribunal de Contas as verbas destinadas aos partidos, saídas dos parlamentos.
Este traçado fronteiriço aplicar-se-á à ECFP, após esta herdar
as competências do Tribunal Constitucional.
4. As subvenções parlamentares
Por se ter tornado difícil, no plano regional, separar as receitas parlamentares das partidárias, sendo que estas eram
escrutinadas pelo Tribunal Constitucional, no âmbito da sua
competência para o efeito, o legislador decidiu, num primeiro momento, já no final de 2010, mesmo antes da eleição
presidencial de janeiro de 2011, alterar o artigo 5.º da Lei n.º
19/2003 (LFP), aditando um novo n.º 4 referente à subvenção
parlamentar que constava do artigo 47.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia (LOFAR) do
seguinte teor: “A cada grupo parlamentar, ao deputado único
representante de um partido e ao deputado não inscrito em
grupo parlamentar é atribuída, anualmente, uma subvenção
para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas
de funcionamento correspondente a quatro vezes o IAS anual,
mais metade do valor do mesmo, por deputado, a ser pago
mensalmente” nos mesmos termos da subvenção partidária,
isto é, em duodécimos, por conta de dotações especiais para
esse efeito inscritas no Orçamento da Assembleia da República (v. artigo 5.º, n.º 4 e n.º 6, alterados pelo artigo 1.º da Lei n.º
55/2010, de 24 de dezembro e ainda artigo 3.º, n.º 2 e artigo 4.º,
alínea b), desta Lei n.º 55/2010).
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Tinha esta lei como objeto a redução em 10% das subvenções públicas e dos limites máximos dos gastos nas campanhas eleitorais até 31 de dezembro de 2013 (v. artigo 3.º, n.º
1), com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2011 (v. artigo 5.º).
À boleia dessa sensata decisão, fez-se transitar a subvenção
parlamentar da Assembleia da República para a legislação do
financiamento político, submetendo-a ao controlo do Tribunal
Constitucional, com o propósito explícito de associar a essa
subvenção nacional, as ditas subvenções regionais, assim se
positivando essas numa lei nacional e empacotando as três
sob a égide competencial do Tribunal Constitucional.
Trata-se então do aditamento de um novo n.º 8 ao artigo
5.º da Lei n.º 19/2003 (LFP), segundo o qual “a fiscalização
relativa às subvenções públicas auferidas por grupos parlamentares ou deputado único representante de um partido e
aos deputados não inscritos em grupo parlamentar ou aos
deputados independentes na Assembleia da República e nas
assembleias legislativas das regiões autónomas, ou por seu
intermédio, para a atividade política e partidária em que participem, cabe exclusivamente ao Tribunal Constitucional, nos
termos do artigo 23.º”.
Estava assim consumada a retirada ao Tribunal de Contas
da fiscalização das contas parlamentares que uma vez agora
atribuída ao Tribunal Constitucional, permitiria a não destrinça das receitas que continuando a ter a mesma origem passavam a não ser distinguidas quanto ao seu destino.
Só que esse desiderato não ficaria inteiramente alcançado,
se a nova norma competencial não se aplicasse às situações
passadas que tinham sido objeto de processos na Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
E então nessa Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, determina-se, no n.º 3 do respetivo artigo 3.º, epigrafado como norma transitória, que “o disposto no n.º 8 do artigo 5.º da Lei n.º 19/2003,
de 20 de junho, introduzido pela presente lei, tem natureza interpretativa”. Este n.º 3 do artigo 3.º foi mais tarde renumerado
como n.º 4 pelo artigo 1.º da Lei n.º 1/2003, de 3 de janeiro.
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Adquirida legislativamente a retroatividade, só bastava
aguardar o encerramento de todos os processos pendentes.
Não foi, contudo, esse o resultado quanto a casos pendentes na Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas que
desaplicou as normas por inconstitucionalidade. Sendo objeto
de recurso pelo Ministério Público foram julgadas, em fiscalização sucessiva concreta, pelo Tribunal Constitucional218. O
Tribunal Constitucional, posteriormente, já em fiscalização
sucessiva abstrata, acabou por declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, daquelas duas normas, por
violação dos artigos 166.º, n.º 2 e 168.º, n.º 4, com referência ao
artigo 164.º, alínea c) da Constituição219. Infelizmente o Tribunal pronunciou-se apenas pela inconstitucionalidade formal,
resultante de não se ter seguido a forma de lei orgânica220.
O legislador reagiu naturalmente, como seria de esperar,
emitindo nova lei, desta vez, sob a forma de lei orgânica, para
ultrapassar as “dificuldades” que tinha havido com a lei anterior “seguindo” a decisão do Tribunal Constitucional.
Trata-se da Lei Orgânica n.º 5/2015, de 10 de abril, que
atribui ao Tribunal Constitucional competência para apreciar
além das contas dos partidos políticos para as quais já detinha
competência, as dos grupos parlamentares (v. artigo 1.º que
adita uma nova alínea e) ao artigo 9.º da Lei n.º 28/82, de 15
de novembro – Organização, Funcionamento e Processo do
Tribunal Constitucional - LTC).
Ainda é emitida em 2017, a Lei n.º 4/2017, de 16 de janeiro,
a que atrás aludimos, só se “solucionando” todo este imbróglio
com a Lei Orgânica n.º 1/2018 que retira ao Tribunal Constitucional estas competências, assim as excluindo do foro dos
218 V. Acórdão n.º 535/2014, de 2 de julho (tirado em plenário) e Decisões Sumárias n.os
534/2014, 547/2014, 566/2014, 579/2014 e 584/2014.
219 V. Acórdão n.º 801/2014, de 26 de novembro (fiscalização abstrata após várias pronuncias em fiscalização concreta).
220 V. para análise desenvolvida, MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, História Breve da inconstitucionalidade das subvenções partidárias regionais pós-legalizadas
ou o eventual triunfo do facto consumado, in Estudos em Homenagem ao Senhor Conselheiro Presidente Joaquim de Sousa Ribeiro cit.
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tribunais, os quais são os únicos órgãos com o poder de recusar
aplicar norma inconstitucional (artigo 204.º da Constituição).
Esses poderes transitaram para a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) ente sem natureza judiciária.
Em suma, o Tribunal Constitucional nunca apreciou as
contas dos deputados e dos grupos parlamentares.
5. O financiamento público indireto
Os partidos políticos em Portugal têm um conjunto variado de benefícios, nem sempre de caráter financeiro, que lhes é
atribuído quer pela legislação do financiamento político, quer
por legislação diversa, quer por práticas utilizadas sobretudo
a nível de autarquias locais, que podem e devem ser consideradas como uma forma de financiamento indireto que, ainda
que tenha base legal, deve ser compulsada com as subvenções
estatais auferidas, em ordem a uma avaliação da relevância
daquelas.
Desde logo, a Constituição prevê que os partidos políticos
têm direito, de acordo com a sua relevância e representatividade e segundo critérios objetivos a definir por lei, a tempos
de antena no serviço público de rádio e de televisão (v. artigo
40.º, n.º 1). Os partidos políticos representados na Assembleia
da República, e que não façam parte do Governo, têm direito,
nos termos da lei, a tempos de antena no serviço público de rádio e de televisão, a ratear de acordo com a sua representatividade, bem como o direito de resposta ou de réplica política às
declarações políticas do Governo, de duração e relevo iguais
aos dos tempos de antena e das declarações do Governo, de
iguais direitos gozando, no âmbito da respetiva região, os partidos representados nas Assembleias Legislativas das Regiões
Autónomas (artigo 40.º, n.º 2)
Acresce que nos períodos eleitorais os concorrentes têm direito a tempos de antena, regulares e equitativos, nas estações
emissoras de rádio e de televisão de âmbito nacional e regional, nos termos da lei (artigo 40.º, n.º 3).
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Como referem JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, esta
disposição confere um direito de antena geral, ao qual acresce
um direito de antena para os partidos da oposição representados nos parlamentos e ao qual acresce ainda um direito de resposta ou réplica ao Governo. Esta trilogia de direitos deve ser
garantida pelo serviço público de rádio e de televisão.
Já o direito de antena nos períodos eleitorais se aplica a qualquer estação emissora de rádio e de televisão, pública ou privada, o que, na opinião destes autores, “traduz uma restrição às
atividades das empresas proprietárias justificada pelo superior
interesse público da formação da vontade popular”221.
O direito de antena não se confunde com a afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda regidas por
legislação específica222.
Assim, em traços muito gerais, a afixação ou inscrição de
mensagens publicitárias de natureza comercial obedece às regras gerais sobre publicidade e depende de licenciamento prévio
das entidades competentes223. Já as mensagens de propaganda
têm a fixação ou inscrição garantida, na área de cada município,
nos espaços e lugares necessariamente disponibilizados para o
efeito pelas câmaras municipais. A fixação ou inscrição nos lugares ou espaços de propriedade particular depende do consentimento do respetivo proprietário ou possuidor e deve respeitar
as normas em vigor sobre proteção do património arquitetónico
e do meio urbanístico, ambiental e paisagístico224.
Estes espaços disponibilizados pelas entidades públicas e
privadas são-no, em regra, a título gratuito, pelo que constituem
uma forma de financiamento indireto que, em nossa opinião,
devem ser contabilizados e inscritos nas contas dos partidos
como contribuições em espécie valorizadas de acordo com as
221 V. JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, cit., p. 444;
V. ainda BERNARDO DINIZ DE AYALA, O direito de antena eleitoral, in Perspetivas
Constitucionais, obra coletiva, I, Coimbra, 1996, pp. 573 e ss.
222 V. Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23 de agosto e o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril.
223 V. artigos 1.º, n.ºs 1, e 3, e 2.º, da Lei n.º 97/88.
224 V. artigo 3.º da Lei n.º 97/88.
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regras do mercado.
Nos períodos de campanha eleitoral, as câmaras municipais
devem colocar à disposição das forças concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 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 2m2. Até 30 dias
do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem publicar editais dos quais constem os locais onde pode ser
afixada propaganda política, os quais não podem ser inferiores
a um local por 5 000 eleitores ou por freguesia225.
Estas facilidades, normalmente gratuitas, são regulamentadas a nível municipal, encontrando-se nesses regulamentos,
atribuídos aos partidos políticos, inúmeros benefícios, de diversos tipos, tais como: direito a estacionamento gratuito em determinados locais, nomeadamente em zonas próximas das sedes
das respetivas estruturas; acesso e utilização gratuitos de espaços públicos como pavilhões multiusos, instalações pertencentes aos municípios e às freguesias. Também se verifica o acesso
e utilização de espaços pertencentes ao Estado e a associações
de utilidade pública ou a outras pessoas coletivas públicas ou
privadas. A participação gratuita em eventos coletivos organizados por terceiros, sobretudo no estrangeiro, também não é
normalmente contabilizada como financiamento.
Aliás, a questão da utilização de espaços acabou na Lei Orgânica n.º 1/2018, por ser objeto de uma norma específica aditada, como artigo 8.º-A, da LFP, epigrafado “cedência de espaços”, segundo o qual “não se considera receita partidária ou de
campanha a cedência gratuita de espaços que sejam geridos ou
propriedade do Estado ou de pessoas coletivas de direito público, incluindo, autarquias locais, de entidades do setor público
225 V. artigo 7.º da Lei n.º 97/88. A afixação ou inscrições indevidas podem ser diretamente
inutilizadas ou removidas, cabendo os respetivos custos, ainda quando efetuados por
serviços públicos, à entidade responsável pela afixação (v. artigos 8.º e 9.º da Lei n.º
97/88).
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empresarial ou de entidades da economia social, tais como as
definidas no artigo 4.º da Lei n.º 30/2013, de 8 de maio” (n.º 1).
Acrescenta que “da cedência dos espaços referidos no número
anterior não pode resultar a discriminação entre partidos políticos ou candidaturas” (n.º 2).
Ora, esta norma é demasiado abrangente e totalmente incoerente com a filosofia da legislação geral sobre o financiamento,
nomeadamente com a proibição de contribuições indiretas (v.
artigo 8.º, n.º 3, alínea c), da LFP) e, neste caso, em espécie, de
facilidades que em termos de mercado, se traduzem ou podem
traduzir em valores significativos.
Os partidos políticos dispõem ainda de um conjunto de benefícios fiscais, não despiciendos, e que constituem também
uma forma de financiamento indireto, e que aliás foram objeto de grande polémica pública, sobretudo em 2017 e 2018, que
adiante referiremos.
Nos termos do artigo 10.º da LFP, na sua versão originária,
dispõe-se:
“1- os partidos políticos não estão sujeitos a IRC e beneficiam, 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 cisão226;
226 Refira-se que na republicação deste artigo, a que se procedeu com base no artigo 9.º, n.º
3, da Lei Orgânica n.º 1/18, se alterou o conteúdo da alínea c) da Lei n.º 19/2003, alínea
esta sobre a sisa que fora revogada pelo artigo 31.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 287/2003,
de 12 de novembro, que procedeu à reforma da tributação do património, aprovado nos
novos Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Municipal sobre
as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). Desde então, sempre se entendeu que a alínea c) fora expressamente revogada, mas a alínea d) sobre a contribuição autárquica não,
tendo-se mantido esta com a respetiva redação original. A nova redação que resulta da
republicação não parece ter sido aprovada pela Assembleia da República, e, quanto a nós,
não de se trata de uma mera correção formal que pudesse ser feita em sede de redação
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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 n.º 3 do
artigo 104.º da Constituição;
f) Imposto automóvel nos veículos que adquiram para a sua
actividade;
g) Imposto sobre o valor acrescentado na aquisição e transmissão de bens e serviços que visem difundir a sua mensagem política ou identidade própria, através de quaisquer
suportes, impressos, áudio-visuais ou multimedia, incluindo os usados como material de propaganda e meios
de comunicação e transporte, sendo a isenção efectivada
através do exercício do direito à restituição do imposto;
h) Imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões de
bens e serviços em iniciativas especiais de angariação de
fundos em seu proveito exclusivo, desde que esta isenção
não provoque distorções de concorrência.
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”.
E, na sua versão atual:
“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 sobre as transmissões onerosas de
imóveis, pela aquisição de imóveis destinados à sua ativifinal do diploma. Há, aqui intervenção legislativa retificativa não ortodoxa.
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dade própria e pelas transmissões resultantes de fusão ou
cisão;
d) Imposto municipal sobre imóveis, sobre o valor tributável
dos imóveis ou de parte de imóveis de sua propriedade e
destinados à sua atividade;
e) Demais impostos sobre o património previstos no n.º 3 do
artigo 104.º da Constituição;
f) Imposto automóvel nos veículos que adquiram para a sua
atividade;
g) Imposto sobre o valor acrescentado na aquisição e transmissão de bens e serviços que visem difundir a sua mensagem política ou identidade própria, através de quaisquer
suportes, impressos, audiovisuais ou multimédia, incluindo os usados como material de propaganda e meios de comunicação e transporte, sendo a isenção efetivada através
do exercício do direito à restituição do imposto;
h) Imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões de
bens e serviços em iniciativas especiais de angariação de
fundos em seu proveito exclusivo, desde que esta isenção
não provoque distorções de concorrência.
2 - Haverá lugar à tributação dos atos previstos nas alíneas c)
e d) se cessar a afetação do bem a fins partidários.
3 - Os partidos beneficiam de isenção de taxas de justiça e de
custas judiciais”.
Estes benefícios só se aplicam aos partidos que cumpram os
requisitos previstos no artigo 11.º da LFP ou seja:
- concorrer às eleições gerais (entenda-se eleições à Assembleia da República)227;
- obter nessas eleições um número de votos não inferior a
227 V. JOAQUIM PEDRO CARDOSO DA COSTA, Isenções Fiscais dos Partidos Políticos e
Eleições Gerais in Estudos em Memória do Prof. Doutor J. L. Saldanha Sanches, org. por
Fernando Araújo, João Taborda da Gama e Paulo Otero, vol. III, cit.
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50.000;
- cumprir a obrigação de apresentação de contas.
Esta matéria sempre suscitou muita controvérsia pública.
Desde logo, quanto aos impostos sobre o património que o preceito legal restringe aos imóveis destinados à atividade partidária, como sedes, locais para reunião e outras utilizações exclusivamente destinadas ao exercício dos fins próprios dos partidos.
Quaisquer rendimentos e verbas a receber do seu património
imobiliário estariam sujeitos a imposto (como venda, permutas,
arrendamento, cedência onerosa de espaço, etc.), nos mesmos
termos que qualquer pessoa coletiva privada. Este entendimento
nem sempre foi perfilhado pelos partidos que dispõem de património e que são apenas três partidos inicialmente e mais tarde
quatro228, como resulta das respetivas contas, dada a diferente interpretação conferida ao “destino” do imóvel ou parte do imóvel.
Muito mais polémica, e objeto de intenso debate público,
ainda foi a aplicação da isenção do IVA sobretudo da isenção
contemplada na alínea g) acima transcrita.
Muitos dos bens e serviços aí identificados são praticamente
todos os possíveis tais como: bens e serviços que visem difundir
a sua mensagem política ou identidade própria (basta a referência à denominação/símbolo do Partido) através de quaisquer
(abrange tudo) suportes, impressos, áudio visuais ou multimédia, incluindo os usados como material de propaganda e meios
de comunicação e transporte.
A isenção deste IVA efetiva-se através do exercício do direito
à restituição.
Esta isenção tornou-se num fator muito problemático com
variados efeitos: desde logo, colocando-se a questão de saber se
se aplicava às despesas eleitorais.
228 Como resulta da apresentação de contas anual pelos partidos políticos, verifica-se que
3 dos maiores partidos são detentores de património imobiliário, como o PCP, o PS e o
PSD, tendo posteriormente também declarado a propriedade de património imobiliário
o BE. Esse património foi objeto de amplo escrutínio pela comunicação social sobretudo
em 2016 e 2017.
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Pela nossa parte, sempre entendemos que o conjunto de benefícios fiscais previstos no artigo 10.º da LFP apenas se aplicava à atividade corrente dos partidos políticos e não à atividade
eleitoral por várias razões hermenêuticas, de caráter sistemático
e substantivo.
Em primeiro lugar, o artigo em causa inclui-se no Capítulo
II da LFP relativo ao financiamento dos partidos políticos. Ora
refere a lei, no Capítulo I, artigo 1.º, sobre o seu objeto e âmbito,
que ela regula o regime aplicável aos recursos financeiros dos
partidos políticos, isto é, basicamente tratados no Capítulo II –
artigos 2.º a 14.º-A, dedicando o Capítulo III ao financiamento
das campanhas eleitorais – artigos 15.º a 22.º. Esta lei, como já
referido, pretendeu reunir num só diploma, os dois regimes de
financiamento, como já sucedia desde a Lei n.º 56/98.
O financiamento eleitoral destina-se apenas a contemplar as
despesas eleitorais efetivas, só tendo acesso à respetiva subsidiação, nos termos contemplados no artigo 17.º da LFP, as candidaturas que cumpram os requisitos de elegibilidade aí previstos,
mas acentuando-se que essa subvenção estatal se destina à “cobertura das despesas das campanhas eleitorais”.
Verificou-se, sobretudo a partir de 2009, que alguns partidos
apresentavam o pedido de subvenção eleitoral, declarando as
despesas que tinham efetuado nos seis meses anteriores à data
do ato eleitoral (v. artigo 19.º, n.º 1, da LFP) incluindo o IVA, e
simultaneamente pediam aos serviços fiscais a restituição desse
mesmo IVA. Tal implicava uma subvenção reforçada, sempre
que a subvenção fosse paga incluindo o IVA e a devolução do
mesmo IVA, entretanto solicitada aos serviços fiscais, fosse restituída.
Uma vez verificada essa duplicação, a Assembleia da República exigiu a devolução nos casos em que foi comprovada e a
ECFP manteve a interpretação de que as despesas eleitorais deveriam ser apresentadas com IVA incluído, mas que os partidos
políticos não tinham direito a pedir a restituição do IVA das despesas eleitorais por não estar prevista na lei.
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Todos os partidos políticos concordaram com a interpretação e seguiram-na, com a exceção do PS que foi introduzindo
ações nos tribunais tributários para obter essa devolução229.
Por outro lado, colocou-se o problema de saber se os candidatos presidenciais e os grupos de cidadãos eleitores, que apresentavam candidaturas fora do quadro dos partidos políticos230,
229 Segundo o jornalista Nuno Guedes da TSF em 30 de janeiro de 2017, “o Partido Socialista
tem sete ações no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa contra a Autoridade Tributária (AT) por recusa de reembolso do IVA gasto em várias campanhas eleitorais. Os dois
maiores processos valem, juntos, perto de 900 mil euros.
A informação foi adiantada pelo tribunal tributário a pedido da TSF e confirmada, entretanto, pelo secretário nacional para a administração do PS, Luís Patrão, responsável pelas
contas do partido. Contudo, os quase um milhão de euros em jogo neste tribunal são
apenas uma parte do que está em causa nesta questão da não devolução do IVA ao PS.
O responsável socialista confirma que em campanhas mais recentes, onde se gastou mais
dinheiro, ainda não receberam respostas do fisco, sendo que tudo indica que esta voltará
a ser negativa para o PS, pois é essa a posição várias vezes repetida pela AT desde 2013.
O caso de montante mais elevado que já está em tribunal, 592 mil euros, refere-se, por
exemplo, às autárquicas de 2009 e Luís Patrão confirma que o fisco está muito atrasado
na resposta a vários outros pedidos mais recentes de devolução do imposto”. V. https://
www.tsf.pt/politica/ps-reclama-milhoes-ao-fisco-e-ja-avancou-com-sete-processos-emtribunal-5636186.html
230 A nossa posição é, pois, diametralmente oposta à do Provedor de Justiça que, em 2010, através da Recomendação n.º 4/B/2010 dirigida à Assembleia da República, manifestou a sua
preocupação relativamente a alguns aspetos do tratamento que a lei dá às denominadas
candidaturas independentes face designadamente ao tratamento dado às candidaturas dos
partidos políticos.
Ou seja, quanto a nós e ao contrário do afirmado pelo Provedor de Justiça, os partidos não
têm direito a essa isenção pelo que a igualdade reclamada com outras candidaturas fica assegurada, mas pelo lado negativo (nenhum tem direito a isenção), convindo salientar que em
campanha eleitoral não é possível às candidaturas adquirir ativos fixos tangíveis.
Referiu o Provedor de Justiça que, conforme se sabe, várias entidades públicas tomaram
oportunamente posição no sentido da existência de disparidade nas soluções normativas
aplicáveis às várias candidaturas ao mesmo ato eleitoral, concretamente às eleições para os
órgãos das autarquias locais, consoante as mesmas sejam apresentadas por partidos políticos
(e coligações partidárias) ou, nos termos do art.º 239.º, n.º 4, da Constituição, por grupos de
cidadãos eleitores. Uma dessas disparidades de tratamento relaciona-se com a isenção, de
que beneficiam apenas os partidos políticos e não as candidaturas apresentadas por grupos
de cidadãos, de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) na aquisição e transmissão de bens
e serviços que visem difundir a respetiva mensagem política, e nas transações de bens e serviços para angariação de fundos, nos termos previstos respetivamente nas alíneas g) e h) do
n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho, diploma que regula o financiamento dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais. Assim, o regime fiscal aplicável às candidaturas
apresentadas por grupos de cidadãos obriga estas candidaturas a, desde logo, suportar, como
consumidores finais, o valor do IVA que seja aplicável a bens e serviços utilizados na realização da campanha eleitoral. Tal significa, em termos práticos e no que toca ao universo sujeito
à taxa normal, um agravamento das despesas em 21%. Será lícito, deste modo, afirmar que o
esforço financeiro pedido para a mesma atividade de divulgação e persuasão do eleitorado
é onerado em mais de um quinto suplementar para os grupos de cidadãos eleitores, aliás
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também poderiam beneficiar desse direito de restituição do IVA.
Foi sempre nosso entendimento que os benefícios fiscais previstos no artigo 10.º da LFP não se aplicavam à atividade eleitoral, nem poderiam ser objeto de interpretação extensiva no
sentido de se aplicarem a outras entidades que não os partidos
políticos.
Ou seja, nos termos do artigo 103.º, n.º 2, da CRP, tal extensão
de benefícios fiscais apenas por lei poderia ser efetivada. Deste
modo, e de acordo com esta interpretação, se manteve a posição de que as candidaturas eleitorais, quaisquer que elas sejam
não gozam de isenção de IVA no período eleitoral alargado de
seis meses previstos na legislação sobre o financiamento. Este
raciocínio permite manter plenamente aplicável o princípio da
igualdade na aplicação das regras sobre subvenções eleitorais
estatais, por um lado, e respeitar as regras de limitação de ativos
fixos tangíveis (aquisição de bens duradouros ou contratação
de serviços para além da duração do período de financiamento
eleitoral) em campanha eleitoral, por outro lado.

em regra mais carecidos de divulgação, dada a precariedade da sua existência, por contraste
com os partidos políticos. Em segundo lugar, a venda de bens a terceiros, designadamente
do denominado material de propaganda, ficará também dificultada (ou, pelo menos, onerada) com a necessidade de cobrança a esses terceiros do IVA aplicável. Quanto a este aspeto,
poder-se-á afirmar que o Estado incentiva o apoio a candidatos apresentados por partidos,
ao abdicar do IVA que seria normalmente cobrado e a tornar integralmente destinado aos
cofres da candidatura o valor com que o cidadão apoiante entende poder ou dever contribuir.
A mesma entrega monetária, feita hipoteticamente pelo mesmo cidadão, beneficia em 100%
a candidatura do partido A e em apenas cerca de 80% a candidatura apresentada pelo grupo
de eleitores B. Parece, assim, estar claramente colocado em causa o teor do art.º 113.º, n.º 3,
alínea b), da Constituição, que determina a igualdade de oportunidades e de tratamento das
diversas candidaturas, princípio com concretização designadamente no art.º 40.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, diploma que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais.
Pelo que fica exposto, ao abrigo do art.º 20.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 9/91, recomendo a) a
concessão, às candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos, da isenção de IVA de que
beneficiam, nos termos das alíneas g) e h) do n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de
junho, as candidaturas dos partidos políticos e das coligações partidárias ou, em alternativa,
b) a eliminação desta isenção para os partidos políticos.
V. Parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre
projeto de lei n.º 272/XII- 1.ª (BE) https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path
=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a79394454303076
4d554e425130524d5279394562
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CAPÍTULO V
O Regime do Financiamento Público Eleitoral
1. Considerações gerais
Paralelamente ao financiamento público partidário, a lei
prevê um financiamento estatal aplicável a todas as eleições,
mas com regimes distintos para cada tipo de eleição.
Não está previsto qualquer financiamento estatal para os
referendos, apesar de haver campanha por partidos, coligações de partidos ou grupos de cidadãos eleitores, que tenham
declarado participar na mesma, com utilização gratuita das
publicações informativas, das emissões das estações públicas
e privadas de rádio e de televisão, de âmbito nacional ou regional, e dos edifícios ou recintos públicos. Também podem
dispor de outras facilidades, nos termos da Lei Orgânica sobre
o Regime do Referendo (LORR)231.
O artigo 71.º da LORR estipula que o financiamento das
campanhas para o referendo nacional subordina-se, com as necessárias adaptações, aos princípios e regras do financiamento
das campanhas eleitorais para a Assembleia da República, exceto no que toca às subvenções públicas. Quanto aos grupos
231 V. artigos 46.º, 50.º a 53.º, 57.º a 64.º, 65.º a 70.º da Lei Orgânica do Regime do Referendo
(Lei n.º 15-A/98, de 13 de abril, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º
4/2005, de 8 de setembro, 3/2010, de 15 de dezembro e 1/2011, de 30 de novembro, Lei
n.º 72-A/2015, de 23 de julho e Lei Orgânica n.º 3/2017, de 18 de julho).
V. preceitos similares (sobretudo artigos 61.º a 65.º) relativamente ao referendo local, cujo
regime jurídico foi aprovado pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis Orgânicas n.º 3/2010, de 15 de dezembro, 1/2011, de 30 de
novembro e 3/2018, de 17 de agosto. V. também referendo regional na Região Autónoma
dos Açores, cujo regime jurídico foi aprovado pela Lei Orgânica n.º 2/2005, de 12 de
fevereiro (v. artigo 64.º sobre financiamento da campanha).
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de cidadãos eleitores verão aplicado um regime equivalente
ao dos partidos políticos com as necessárias adaptações.
O financiamento é, pois, inteiramente privado232.
Os partidos políticos e os grupos de cidadãos eleitores têm
obrigação legal de prestar contas discriminadas da respetiva
campanha, a apresentar, no prazo de 90 dias a partir da proclamação oficial dos resultados, à Comissão Nacional de Eleições233.
Cabe, pois, à CNE a tarefa de fiscalização das contas, incumbindo-lhe apreciar a legalidade das receitas e despesas e a
regularidade das contas, publicando a sua apreciação no Diário da República.
Considera FÁTIMA ABRANTES MENDES que esta função da CNE tem um caráter meramente simbólico, por esta entidade não ter qualquer poder de controlo ou de fiscalização
sobre a veracidade da origem das receitas ou o seu destino234.

232 V. artigo 71.º da LORR.
233 V. artigos 73.º e 74.º da LORR. MARIA DE FÁTIMA ABRANTES MENDES afirmou, com
razão: “I – Desde a publicação da Lei nº 72/93, de 30 de Novembro, sobre o “Financiamento dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais”, actualmente substituída pela Lei nº 19/2003, de 20
de Junho, fora revogado, em todas as leis eleitorais, o articulado constante dos capítulos respectivos
dedicados às contas de campanha, solução bem acolhida por todos os intervenientes e entidades com
competência na matéria, na medida em que se uniformizava um conjunto de princípios, regras e
procedimentos, o que em si mesmo era também garante de uma maior transparência do processo de
financiamento. Surpreendentemente, a lei orgânica do regime do referendo veio repor, no seu seio,
uma secção consagrada às finanças da campanha, não se descortinando o porquê deste recuo, já que
não se encontram regras específicas que justifiquem tal opção, antes se confinando a remeter para
as regras atinentes ao financiamento das campanhas para a AR. II – Mais surpreendente é que no
tocante à entidade que aprecia e fiscaliza as contas, a reforma do financiamento operada com a Lei
19/2003 não tenha atingido o regime do financiamento das campanhas para o referendo (nacional
e local). Significa isto dizer que enquanto tal situação não for revista pelo legislador, a competência
para a fiscalização e apreciação das contas dos referendos pertence à CNE e não ao Tribunal Constitucional, coadjuvado pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (v. art.ºs 23º e 24º da
Lei nº 19/2003 e Lei Orgânica nº 2/2005, de 10 de Janeiro) III – Para colmatar tal lapso, parece de
toda a conveniência a CNE ter em consideração, aquando da análise das referidas contas, as regras
e os procedimentos já aprovados e implementados pela mencionada Entidade, nomeadamente no
que se refere à apresentação das despesas de campanha. IV – Cfr. artº 15º e seguintes da Lei nº
19/2003, que se aplicam às contas de campanha atinentes ao instituto do referendo nacional” in
LEI ORGÂNICA DO REGIME DO REFERENDO (Lei nº 15-A/98, de 3 de Abril) Actualizada, anotada e comentada, 2006, p. 93, http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/
legis_lorr_2006_anotada.pdf
234 Idem, p. 97.
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Regra inovadora é a de se prever que subsistindo, nas novas contas apresentadas, após notificação da CNE para esse
efeito, irregularidades insuscetíveis de suprimento imediato,
a CNE possa remetê-las ao Tribunal de Contas a fim de que
sobre elas se pronuncie, no prazo de 30 dias, com publicação
da respetiva decisão no DR235.
As infrações relativas ao financiamento das campanhas
para o referendo (obtenção de receitas ilícitas, não discriminação e não comprovação das receitas ou despesas e não prestação de contas nos termos da lei) e respetiva cominação estão
previstas na lei236 que atribui à CNE o poder de aplicar coimas
com recurso para a Secção Criminal do Supremo Tribunal de
Justiça237.
É, pois, insólito que esta matéria tenha ficado tratada com
regime muito diferente das restantes matérias eleitorais e partidárias.
2. O financiamento público estatal da eleição para a Assembleia da República
A lei prevê que os partidos políticos que apresentem candidaturas às eleições para a Assembleia da República têm direito a uma subvenção estatal para a cobertura das despesas
das campanhas eleitorais (artigo 17.º, n.º 1, da LFP).
Estabelecem-se, contudo, dois requisitos essenciais: que os
partidos concorram a 51% dos lugares sujeitos a sufrágio (117
assentos parlamentares em 230) e que obtenham representação (ou seja, elejam, pelo menos, 1 Deputado) (artigo 17.º, n.º
2, da LFP).
A lei estabelece um valor total de subvenção que é de 20.000
vezes o valor do IAS (artigo 17.º, n.º 4, alínea a), da LFP)238.
235 V. artigo 75.º. da LORR.
236 V. artigos 237.º a 239.º da LORR.
237 V. artigo 224.º da LORR.
238 Recorde-se que esta norma só começa a aplicar-se com esta fórmula a partir de 2019, altura em que o montante do IAS ultrapassou o valor do smmn de 2008. Em 2020, o valor do
IAS é de 438,81 (v. Portaria n.º 27/2020, de 31 de janeiro). Em 2019, o valor era de 435,76
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Ora, com a Lei Orgânica n.º 1/2018, parece que se desvaneceram as reduções temporárias da subvenção que vigoravam
desde 2010, de 10% e definitivas desde 2017, de 20%, sem que
se descortine na nova Lei Orgânica a revogação expressa da
Lei n.º 4/2017, de 16 de janeiro. De facto, há uma referência
a essa Lei no artigo 3.º que tem por epígrafe –alteração à Lei
n.º 19/2003, de 20 de junho- só que não faz parte da lista dos
artigos alterados, justamente o artigo 17.º sobre o montante
da subvenção, pelo que não se podendo falar em revogação
implícita, já que a republicação da Lei n.º 19/2003, feita ao
abrigo do n.º 3 do artigo 9.º da Lei Orgânica n.º 1/2018, não
pode conter modificações implícitas que não tenham sido expressamente aprovadas e votadas, tanto mais que se trata de
reduções de montantes de subvenções, matéria substantiva
não suscetível de retificações.
Concluímos assim que a Lei n.º 4/2017 está em vigor e que
as reduções então aprovadas se continuam a aplicar mesmo
após a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 1/2018. Os serviços da Assembleia da República seguem este entendimento239.
(v. Portaria n.º 24/2019, de 17 de janeiro) pelo que nesse ano de 2019 em que houve eleições para a AR o montante global de subvenção seria de 8.715.200,00€. O que significou
um aumento considerável em relação aos anos anteriores em que a base de cálculo era
de 426,00 (8.520.000) mas sucessivamente sujeito a uma redução percentual de 10% (v.
redução prevista no artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro até 31 de dezembro de 2013, de novo prevista em alteração ao artigo anterior e até 31 de dezembro de
2016, pelo artigo 1.º da Lei n.º 1/, 2013, de 3 de janeiro. A Lei n.º 4/2017, de 16 de janeiro,
converteu em definitivas as reduções nas subvenções (v. para o caso em apreço, o artigo
1.º, n.º 2, que vem estabelecer uma redução definitiva de 20%).
239 Esse entendimento é o seguido pela Assembleia da República, como se pode verificar
pela conta de gerência de 2019, no qual se refere: “No que respeita às subvenções públicas previstas na Lei nº 19/2003, de 20 de junho, importa salientar que a Lei n. º 4/2017, de 16 de janeiro,
determinou a redução definitiva de 10% das subvenções aos partidos políticos a que se refere o n.º 2
do artigo 5.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho e de 20% da subvenção para campanhas eleitorais,
a que se refere o n.º 4 e 5 do artigo 17.º do mesmo diploma legal. Nestes termos, foram inscritos
14.469.352,85€ para fazer face ao pagamento das subvenções aos partidos políticos (representados
e não representados), considerando os votos/resultados eleitorais das eleições legislativas de 2019,
com um grau de execução de 100%. Foram ainda orçamentados, a título de “Subvenção pública
para as campanhas eleitorais”, com origem quer em transferências do OE - 10.913.856€ - quer em
receitas próprias, face à cobrança de RNAP e à necessidade de fazer face ao aumento, em 2019, do
IAS, não previsto em OAR2019 inicial: 19.911.756,93€, com uma taxa de execução de 52,1%,
distribuídos da seguinte forma: - 782.655,83€- saldo que transitou de 2018 relativo a Autárquicas
de 2013; - 8.010.002,55€ - saldo que transitou de 2018 relativo a Autárquicas de 2017; Dotação
corrigida Encargos Assumidos GR% 1 2 3 Entidade Reguladora para a Comunicação Social 1 823
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Ou seja, na reforma de 2018 da LFP, não se clarificou a questão do montante das subvenções o que é mais um episódio na
confusão do processo que efetuou aquela reforma, aplicando-se duas leis, uma sobre o montante da subvenção e outra anterior sobre a redução desse montante.
Assim o valor global da subvenção, aplicando o referencial
IAS de 2020 (438,81€) x 20.000 = 8.776.200,00€ e cortando 20%
equivale a 7.020.960,00€.
Estabelecido o montante total da subvenção a atribuir aos
concorrentes, é então repartida em duas partes: uma de 20%
que é dividida por igual por todos os partidos concorrentes
que satisfaçam os requisitos acima referidos e outra de 80%
que é distribuída na proporção dos resultados eleitorais obtidos (v. artigo 18.º, n.º 1, da LFP). Há assim uma parte igual
para todos e outra parte desigual que beneficia os que obtenham maior número de votos, embora de modo proporcional.
240,00 1 823 240,00 100,0% Comissão Nacional de Eleições 2 380 400,00 2 118 716,00 89,0%
Provedoria de Justiça 5 269 880,00 5 182 991,00 98,4% Comissão Nacional de Protecção de Dados 2 077 445,00 1 802 500,00 86,8% Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos 806
000,00 796 942,00 98,9% Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 316 117,00 299
037,00 94,6% Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações 199 416,59 142 619,90 71,5%
Conselho dos Julgados de Paz 272 666,44 250 356,58 91,8% Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida 284 766,01 175 704,81 61,7% Conselho de Fiscalização do Sistema Integ. Inform. Criminal 188 106,27 165 560,13 88,0% Conselho de Fiscalização Base de Dados
dos Perfis de ADN 90 315,00 59 426,53 65,8% Entidade Fiscalizadora do Segredo do Estado
116 748,08 80 673,62 69,1% Observatório Técnico Independente 508 841,00 499 988,52 98,3%
Comissão Independente para a Descentralização 646 498,66 632 145,46 97,8% Associação dos Ex-Deputados 46 000,00 46 000,00 100,0% Grupo Desportivo o Parlamentar 14 017,00 14 017,00
100,0% Monitorização da Implementação Convenção DPD 850,00 838,37 98,6% TOTAL 15
041 307,05 14 090 756,92 93,7% ENTIDADES OAR2019 54 - 682,55€ de RNAPS cobradas de
2019 (relativas a verbas pagas em anos anteriores) de subvenções Autárquicas 2017; - 3.486.080€
- subvenção para a campanha das eleições ao Parlamento Europeu 2019; - 630.176€ -Subvenção
para a campanha das eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
2019; - 6.972.160€ - Subvenção para a campanha das eleições para a Assembleia da República
2019; e - 30.000€ - RNAPS que se estimam cobrar de subvenções para as campanhas de diversos
atos eleitorais. No ano de 2019 foi entregue ao Tesouro o saldo da subvenção para a campanha das
eleições autárquicas de 2013 em poder da AR a 31.12.2018 (782.655,83€), não tendo ainda ficado
encerrado o pagamento desta subvenção dado que foram emitidas guias de reposição em 2019 e
em 2020, estando a AR a proceder à cobrança das mesmas. Os saldos em aberto a 31/12/2019,
constantes do mapa infra, oriundos de transferências do OE, relativos às subvenções às campanhas
eleitorais serão devolvidos ao Tesouro quando o processo de pagamento e de cobrança das reposições inerentes a esses atos eleitorais se encontrarem concluídos…” in Assembleia da República,
Relatório Gerência – 2019, p. 53. https://www.parlamento.pt/GestaoAR/Documents/
oar/RelCGAR2019.pdf .
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A subvenção não é atribuída automaticamente, carecendo
de ser solicitada ao Presidente da Assembleia da República, no
prazo de 15 dias posterior à declaração oficial dos resultados
eleitorais (artigo 17.º, n.º 6, da LFP), procedendo a Assembleia
da República ao adiantamento, no prazo máximo de 15 dias a
contar da entrega da solicitação, do montante correspondente
a 50% do valor estimado para a subvenção, e o restante no
prazo máximo de 60 dias a contar da mesma solicitação, sob
pena de vencer juros de mora à taxa legal aplicável às dívidas
do Estado (artigo 17.º, n.ºs 7 e 8 da LFP).
Importa salientar que, como decorre do n.º 1 do artigo 17.º,
esta subvenção destina-se a cobrir as despesas das campanhas
eleitorais, o que o n.º 4 do artigo 18.º vem corroborar ao explicitar que “A subvenção não pode, em qualquer caso, ultrapassar o valor das despesas efetivamente realizadas” (v. n.º 4).
O artigo 18.º sempre suscitou muitas dúvidas de interpretação e de aplicação ao longo dos anos, das quais aquela
cláusula limite é um exemplo particularmente relevante, mas
que só pode ser devidamente apreendida em conjugação com
outros preceitos legais relativos às despesas eleitorais, a que
aludiremos mais adiante.
Em qualquer caso, sempre defendemos que sem despesas
eleitorais não há subvenção ou que a subvenção devida, ainda que superior ao montante das despesas incorridas, deve
descer até esse montante, não se podendo/devendo potenciar
artificialmente estas para receber toda a fatia de subvenção a
que se teria direito, em função das regras legais de atribuição
e repartição.
Numa fase, de 2005 a 2011, verificou-se um enorme dispêndio eleitoral (sobretudo em 2009, com 3 eleições) a que se seguiu, de 2011 a 2019, um abrandamento, não apenas por causa
da redução das receitas (determinada pela crise económico-financeira de 2008/2009) mas também por medidas complementares restritivas que foram sendo aprovadas, tal como uma famosa cláusula tradutora da tentativa de reduzir os “outdoors”
introduzida pela Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro, que aditou um
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n.º 6 ao artigo 18.º da Lei n.º 19/2003 (LFP), segundo o qual
“apenas 25% da subvenção pode ser canalizada para despesas
com a conceção, produção e afixação de estruturas, cartazes e
telas que se destinam à utilização na via pública”.
Esta regra, que se mantém até hoje, suscitou pertinentes
dúvidas e divergências de interpretação. Desde logo, porque
o montante da subvenção só é conhecido após os resultados
eleitorais, pelo que é impossível saber no início da campanha
ou melhor no começo dos dispêndios eleitorais quanto e qual
será esse limite. Trata-se, naturalmente, de uma regra baseada
numa intenção louvável, mas traduzida numa fórmula jurídica absurda, só verificável, ex post por ocasião da fiscalização
das contas apresentadas. Por outro lado, a norma uma vez
violada não é objeto de qualquer sanção que esteja prevista
nos artigos 28.º a 32.º da LFP. Mas sobretudo, a confusão instalou-se com interpretações de alguns partidos de que a ultrapassagem desse limite implicaria uma devolução à AR da
parte da subvenção que ultrapassasse esse limite, por exemplo, se os gastos com outdoors tivessem sido de 30% ou 40%,
a diferença entre essa percentagem real e a legal implicaria
o não pagamento pela AR do montante correspondente, ou
melhor, uma vez que essa verificação só seria possível após o
pagamento da subvenção pela AR e como não é a AR que fiscaliza as contas, só após a fiscalização das mesmas pela ECFP,
seria possível a reposição da “legalidade”. Esta interpretação
não prevaleceu na prática, até porque se poderia entender que
a lei não permitiria o financiamento privado de outdoors o
que efetivamente permite. Por outro lado, tal limitação/proibição não se aplicaria aos concorrentes que não têm direito a
subvenção ou não a requereram.
É sabido que a Lei Orgânica n.º 1/2018 introduziu um
conjunto significativo de alterações na LFP, corroborando ou
contrariando os relatórios da ECFP e os Acórdãos do Tribunal Constitucional sobre as contas das campanhas eleitorais,
mas nesta particular questão a lei não fez qualquer precisão
ou aclaração.
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No caso, pois, de haver desconformidade com esta norma,
só há uma solução que é a de convolar uma manifesta ilegalidade em irregularidade contabilística e certificar que há uma
violação de um dever geral de organização contabilística plasmado no n.º 1 do artigo 12.º da LFP aplicável às campanhas
eleitorais por força do artigo 15.º, n.º 1, que para ele remete.
Mais uma matéria que poderia ter sido esclarecida por via
legislativa e não o foi mantendo-se uma indefinição que continuará a ser objeto das mais diversificadas interpretações.
Outra questão suscitada neste âmbito, tem a ver com as
subvenções a repartir quando haja coligações eleitorais.
Na realidade, caso os partidos concorram em simultâneo
isoladamente e em coligação, é nosso entendimento que as
regras se aplicam em função dos requisitos legais exigidos.
Isto é, se dois ou mais partidos concorrem em coligação, por
exemplo, em todos os círculos eleitorais do continente, mas
depois concorrem separadamente nas regiões autónomas, terão direito à subvenção enquanto coligação que concorreu a
mais de 51% dos lugares sujeitos a sufrágio e em função dos
resultados eleitorais, sendo depois repartida a subvenção pelos partidos coligados, de acordo com o respetivo acordo de
coligação, mas já não têm direito a subvenção como partidos
concorrentes isoladamente em círculos eleitorais que não perfaçam 51% dos lugares sujeitos a sufrágio. Infelizmente, não é
essa a prática seguida, o que indicia uma ilegalidade.
Uma das questões controversas de interpretação do artigo
18.º da LFP é a que respeita à norma contida no n.º 5, norma
que deveria ter sido revogada aquando da revisão desse artigo 18.º efetuada pela Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro,
mas que na realidade não o foi certamente por lapso. Efetivamente, na redação originaria estipulava-se, no n.º 4 do artigo
18.º da LFP que “a subvenção não pode, em qualquer caso,
ultrapassar o valor das despesas orçamentadas e efetivamente
realizadas, deduzido do montante contabilizado como proveniente de ações de angariação de fundos”. Por seu turno, o n.º
5 determinava que “o excedente resultante da aplicação do
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disposto no número anterior é repartido proporcionalmente
pelas candidaturas em que aquela situação não ocorra”.
Ora, na prática verificou-se, em primeiro lugar, que não
havia por parte da entidade pagadora verificação adequada
dos orçamentos de campanha nem das despesas efetivamente
realizadas, mas apenas se deduzia às despesas apresentadas o
montante do produto de atividades de angariação de fundos
para a campanha eleitoral prevista como receita de campanha
no artigo 16.º, n.º 1, alínea d) da LFP. Assim, por exemplo, se
o partido A tinha direito a uma subvenção de 1.000, tinha orçamentado e gasto despesas de 1.200 e contabilizado receitas
de angariação de fundos de 400, só receberia de subvenção
800€ (1200- 400), sendo que os 200 sobrantes (1000-800) eram,
de acordo com o tal n.º 5 acima transcrito, repartidos proporcionalmente pelas restantes candidaturas em que tal tipo de
discrepância não ocorresse. Tal prática suscitou indignação
geral. Por outro lado, se exemplificativamente ainda, o partido B tinha direito a uma subvenção de 1.000, mas só tinha
orçamentado despesas de 800, recebia na mesma 1.000, não se
cumprindo o limite legal das despesas orçamentadas.
Estas e outras práticas foram sendo examinadas e verificadas, sobretudo pela ECFP, o que conduziu o legislador a
alterar o artigo 18.º, por um lado, eliminando a distribuição
proporcional das partes sobrantes da subvenção, que assim
poderia deixar de ser totalmente consumida na repartição pelas candidaturas, sendo que obviamente a parte não atribuída
se manteria na esfera patrimonial do Estado. Ficou então adquirido o princípio de que a subvenção não teria forçosamente
que ser toda distribuída, sendo apenas alocada aquela a que
os concorrentes teriam direito mos exatos termos da lei.
Quanto ao limite das despesas orçamentadas, que era considerado um fator importante de racionalização das despesas
eleitorais e que servia de limite à subvenção a alocar, também
foi eliminado.
A redação remanescente após os referidos cortes legislativos, ficou de algum modo ou incorreta sem sentido ou absurO financiamento político e o Direito | 159
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da. No n.º 4 ficou a mais a expressão “em qualquer caso” que
não tem qualquer significado, pois a norma apenas se destina
a precisar que a subvenção eleitoral tem como único objetivo
cobrir despesas eleitorais efetivamente realizadas como tais,
não sendo admissíveis despesas fictícias.
O n.º 5 ficou com a seguinte redação: “O eventual excedente proveniente de ações de angariação de fundos, relativamente às despesas realizadas, reverte para o Estado”.
Percebe-se a intenção, mas não a redação que aponta para
a situação absurda de poder haver um montante de angariação de fundos superior às despesas subvencionadas e que tal
montante reverterá para o Estado. Ora, nunca houve nem há
nenhum caso de angariação de fundos superior a despesas
realizadas numa campanha e mesmo que isso sucedesse não
poderiam ser as receitas privadas a reverter para o Estado,
mas porventura a solução deveria ser a de não ser necessário
o desembolso da subvenção por as despesas estarem cobertas
por outras receitas.
Ora, na prática, o que já sucedia antes passou a tornar-se
sistematicamente a realidade contabilística eleitoral, ou seja, os
partidos passaram a não contemplar ou a contemplar apenas
de forma muito residual as receitas privadas, canalizando-as
antes para as suas contas anuais, de modo a não ficarem penalizados com uma diminuição da subvenção estatal a receber.
Há na realidade um fosso entre os partidos que cumprem
os requisitos legais e obtêm financiamento eleitoral e os que
não obtêm qualquer subvenção para as respetivas despesas
eleitorais, além de que a performance eleitoral em termos de
votos, mesmo que não sirva para obter subvenção, pode servir
para obter financiamento partidário, o que constitui na nossa
opinião o fator de maior pulverização partidária no sistema
português sobretudo desde 2009.
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3. O financiamento público estatal da eleição para o Parlamento Europeu
Também se prevê, no que respeita à eleição para o Parlamento Europeu, uma subvenção destinada a cobrir as despesas eleitorais (artigo 17.º, n.º 1, da LFP).
As regras aplicáveis ao financiamento nesta eleição de deputados portugueses ao Parlamento Europeu são em tudo
semelhantes às relativas à Assembleia da República com as
seguintes diferenças:
- os partidos concorrentes apresentam uma lista relativa
à totalidade dos assentos que cabem a Portugal na representação do Parlamento Europeu (atualmente, isto
é, na eleição de 2019, 21 assentos parlamentares) (v. artigo 17.º, n.º 2, da LFP);
- só têm direito a subvenção se obtiverem pelo menos
um assento parlamentar (v. artigo 17.º, n.º 2, da LFP);
- o valor global da subvenção é equivalente a metade do
valor previsto para a Assembleia da República (10.000
x IAS) (v. artigo 17.º, n.º 4, alínea b) do artigo 17.º da
LFP).
Também para esta eleição há que aplicar o corte de 20%,
nos termos do n.º 2 do artigo 1.º, da Lei n.º 4/2017, de 16 de
janeiro, já referenciada.
Assim o valor global da subvenção, aplicando o referencial
IAS de 2020 (438,81€) x 10.000 = 4.388.100,00 e cortando 20%
equivale a 3.510.480,00€.
Quanto a esta eleição, há que ter em atenção que os partidos políticos europeus também fazem campanha eleitoral
para o Parlamento Europeu e embora tenham um regime jurídico próprio e estejam sujeitos a fiscalização própria, têm um
financiamento europeu240 não despiciendo, podendo haver na
240 V. Margarida Salema d’Oliveira Martins, O Novo, e já velho, regime jurídico dos partidos
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prática, sobretudo quanto às despesas eleitorais, sobreposição
de ações de campanha. Há, pois, que excluir de forma determinante que as mesmas despesas eleitorais possam ser objeto
de cobertura por financiamentos públicos nacional e europeu.
4. O financiamento público estatal das eleições para as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
Também as eleições para as Assembleias Legislativas das
Regiões Autónomas são objeto de financiamento estatal submetido a um regime semelhante ao da Assembleia da República com as seguintes diferenças:
- é requisito de obtenção de subvenção a obtenção de representação parlamentar (pelo menos de um deputado) (v. artigo 17.º, n.º 2, da LFP);
- o valor total da subvenção é de um quinto do valor da
subvenção para a Assembleia da República (4.000 x
IAS) (v. artigo 17.º, n.º 4, da LFP);
- esse valor de subvenção é dividido entre as duas Regiões Autónomas em função do número de Deputados
das Assembleias respetivas, ou seja entre 47 241 da ALRAM e 57242 da ALRAA, sendo de notar que as datas
das respetivas eleições não coincidem desde há alguns
anos (v. artigo 18.º, n.º 2, da LFP);
- obtido o valor total de subvenção para cada Assembleia, procede-se então à repartição de 20% igualmente
distribuídos pelos partidos que tenham obtido representação parlamentar e os restantes 80% proporcionalpolíticos europeus: aspetos principais in Estudos em Homenagem ao Professor António
Martins da Cruz, cit. pp. 720-721.
241 ALRAM – 47 Deputados (última eleição em 22 de setembro de 2019) – v. Mapa Oficial n.º
9/2019 in D.R., 1ª Série, n.º 187. De 30 de setembro de 2019.
242 ALRAA - 57 Deputados (penúltima eleição em 16 de outubro de 2016) – v. Mapa Oficial
n.º 6/2016, in D.R., 1ª Série, n.º 204, de 24 de outubro e (última eleição em 25 de outubro
de 2020) - Mapa Oficial n.º 3-A/2020, de 4 de novembro.
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mente distribuídos em função dos resultados eleitorais
obtidos (v. artigo 18.º, n.º 1, da LFP).
Também para esta eleição há que aplicar o corte de 20%,
nos termos do n.º 2 do artigo 1.º, da Lei n.º 4/2017, de 16 de
janeiro, já referenciada.
5. O financiamento público estatal da eleição para Presidente da República
A subvenção pública estatal também está prevista para os
candidatos à eleição para Presidente da República. Rege-se
por normas em tudo semelhantes às que regem a eleição parlamentar, com as seguintes adaptações:
- só têm direito à subvenção os candidatos à eleição presidencial que obtenham pelo menos 5% dos votos (artigo 17.º, n.º 2, da LFP);
- o valor total da subvenção é de 10.000 vezes o valor do
IAS, ou seja um valor igual ao do Parlamento Europeu
e de metade do da Assembleia da República (v. artigo
17.º, n.º 4, alínea b) da LFP).
Também para esta eleição há que aplicar o corte de 20%,
nos termos do n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 4/2017, de 16 de
janeiro, já referenciada.
6. O financiamento público estatal das eleições para os órgãos das autarquias locais
No caso das eleições para os órgãos das autarquias locais, importa desde logo salientar que as eleições para as assembleias de freguesia, único órgão eletivo desta autarquia
local (v. artigo 239.º, n.º 2, da CRP), não estão legalmente
contempladas para efeito de previsão de subvenção pública
eleitoral.
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Com efeito, a lei apenas prevê a subvenção para as eleições
municipais e ainda assim apenas quando ocorra eleição aos
dois órgãos municipais.
Como é sabido, realizam-se muitas eleições intercalares
para assembleias de freguesia. Mais raramente se realizam
eleições intercalares para câmaras municipais, e para estas,
não há qualquer subvenção pública prevista.
Assim, o regime de subvenção nas eleições autárquicas,
está submetido às regras gerais já analisadas, mas com várias
adaptações que resultam do número de municípios existentes,
de 308 (ou seja, cerca de 616 órgãos municipais).
Em primeiro lugar, importa especificar que têm direito à
subvenção quer os partidos políticos, quer as coligações de
partidos, quer os grupos de cidadãos eleitores que concorram simultaneamente aos dois órgãos municipais (assembleia
municipal e câmara municipal) e obtenham representação de
pelo menos um elemento diretamente eleito ou, no mínimo,
2% dos votos em cada sufrágio (v. artigo 17.º, n.º 3, da LFP).
Explicitando, há que concorrer aos dois órgãos municipais
(se se concorrer apenas a um deles, a qualquer dos órgãos que
seja, não se é elegível para subvenção) e obter pelo menos um
representante eleito (aqui, tanto faz que seja só um vereador
da câmara como seja só um membro da assembleia municipal)
ou, em alternativa, caso não se eleja nenhum representante em
qualquer dos órgãos, ter obtido pelo menos 2% dos votos na
eleição de cada órgão (ou seja, é necessário obter 2% de votos
para a assembleia municipal e 2% de votos para a câmara municipal).
Cumpridos o primeiro requisito e o segundo requisito,
com alternativa, o requerente pode solicitar a subvenção, nos
termos gerais.
O valor total da subvenção nas eleições para as autarquias
locais (ou melhor, municipais) é de 150% do limite de despesas admitidas para o município (v. artigo 17.º, n.º 5, da LFP)
o qual varia em função do número de eleitores. Admite-se,
que o preceito legal se refere ao limite máximo admissível de
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despesas de acordo com a expressão utilizada no artigo 20.º da
LFP, cujo n.º 2 fixa em:
a) 1 350 vezes o valor do IAS em Lisboa e Porto;
b) 900 vezes o valor do IAS nos municípios com 100.00 ou
mais eleitores;
c) 450 vezes o valor do IAS nos municípios com mais de
50.000 e menos de 100.000 eleitores;
d) 300 vezes o valor do IAS nos municípios com mais de
10.000 e até 50.000 eleitores;
e) 150 vezes o valor do IAS nos municípios com 10.000 ou
menos eleitores.
O valor total da subvenção é, pois, calculado para cada
município dentro destes parâmetros legais. A repartição da
subvenção é também feita por município, em que 25% são distribuídos igualmente pelos partidos, coligações e grupos de
cidadãos eleitores, elegíveis, e os restantes 75% são distribuídos na proporção dos resultados eleitorais obtidos para a assembleia municipal (v. artigo 18.º, n.º 3, da LFP).
Dada a complexidade e morosidade do processo de prestação de contas nas eleições municipais, verificam-se múltiplos acertos na atribuição das subvenções, sendo esta matéria
especialmente sensível dado o número elevado de mandatos
a eleger, de agentes eleitorais envolvidos e sobretudo de elevadas expetativas de obtenção de subvenções locais muitas
vezes frustradas pelos resultados eleitorais obtidos.
Os cortes determinados nas subvenções autárquicas geraram uma grande controvérsia interpretativa, atento o teor do
disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010, introduzido pela Lei n.º 1/2013, que determinava que a subvenção das
campanhas eleitorais bem como os limites das despesas de
campanha eleitoral eram reduzidos em 20%. A redução, embora menor, de 10%, já fora estabelecida pela Lei n.º 55/2010.
Contudo, ainda não tinham tido lugar eleições autárquicas gerais que iriam ocorrer em 2013 (as últimas tinham ocorrido em
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2009) e às quais já se aplicariam essas reduções. Estes cortes
nestas eleições eram muito diferentes dos aplicados relativamente a todas as restantes eleições.
Ou seja, este preceito legal determinava um duplo corte
nas subvenções autárquicas, porque estas se calculam a partir
do limite de despesas, e o primeiro corte resultaria da redução
de 20% aos limites de despesas e o segundo corte de dedução
de 20% ao valor da subvenção apurada, ou seja, perfazendo
no total um corte de 36%. Todos os partidos interpretaram assim esse preceito legal, com exceção do PS.
Seguiu-se uma longa e emaranhada controvérsia entre o
PS e os serviços da Assembleia da República.
Foi solicitado um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, sobre a interpretação da Lei n.º
1/2013, de 3 de janeiro, relativamente ao método de cálculo
das subvenções públicas para as eleições autárquicas243. Este
Conselho emitiu o Parecer n.º 23/2014, em 30 de junho de
2013244. O parecer em causa adere à tese propugnada pelo PS
que assim obteve nesse momento ganho de causa.
A Assembleia da República aprovou então a Lei n.º 62/2014,
de 26 de agosto, que procede à interpretação autêntica do n.º 2
do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, que reduz
as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos nas
campanhas eleitorais, na redação dada pela Lei n.º 1/2013, de
3 de janeiro245. E estabelece que: “2 - Nas eleições para os
243 O parecer foi solicitado através do ofício n.º 1770/GSBSG/2014, de 6 de maio de 2014,
subscrito pelo Secretário-Geral da Assembleia da República.
244 V. Parecer n.º 23/2014 (relator Fernando Bento) in Diário da República, 2.ª série, N.º 123,
de 30 de junho de 2014, pp. 16840-16849.
245 Vale a pena transcrever a Lei n.º 62/2014, de 26 de agosto, tanto mais que não são habituais leis de interpretação autêntica:
“Artigo 1.º
Lei interpretativa
A presente lei procede à interpretação autêntica do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010,
de 24 de dezembro, que Reduz as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos
nas campanhas eleitorais, na redação dada pela Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro.
Artigo 2.º
Interpretação autêntica
1 - Para efeitos de interpretação do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, que Reduz as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos nas campanhas
166 | O financiamento político e o Direito

PARTE II - O FINANCIAMENTO POLÍTICO À ESCALA PORTUGUESA

órgãos das autarquias locais, a redução de 20 % prevista no
n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, na
redação dada pela Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro, a efetuar na
subvenção pública para as campanhas eleitorais, opera sobre
o produto do fator constante do n.º 5 do artigo 17.º da Lei n.º
19/2003, de 20 de junho, pelo fator constante do n.º 2 do artigo
20.º desta lei já reduzido em 20%”.
Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, o Partido Socialista (PS) veio interpor junto do
Supremo Tribunal Administrativo ação administrativa especial contra a Assembleia da República (AR), pretendendo que
fosse “anulado o despacho da Presidente da Assembleia da
República (PAR), que indeferiu definitivamente as pretensões
do autor em relação à fixação do valor da subvenção a que
tinha legalmente direito por força dos resultados obtidos nas
eleições autárquicas realizadas em 29 de setembro de 2013”,
devendo, além disso “ser a ré condenada a pagar ao Autor o
valor de 3.258.332,83€, acrescido de juros de mora à taxa legal
aplicável às dívidas do Estado”246.

eleitorais, na redação dada pela Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro, considera-se:
a) Que o montante da subvenção pública para as campanhas eleitorais, definido nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 17.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, é reduzido em 20 %
até 31 de dezembro de 2016; e
b) Que os limites das despesas de campanha eleitoral, definidos nos termos dos n.os 1,
2 e 3 do artigo 20.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, são reduzidos em 20 % até 31 de
dezembro de 2016.
2 - Nas eleições para os órgãos das autarquias locais, a redução de 20 % prevista no n.º 2
do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, na redação dada pela Lei n.º 1/2013,
de 3 de janeiro, a efetuar na subvenção pública para as campanhas eleitorais, opera sobre
o produto do fator constante do n.º 5 do artigo 17.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho,
pelo fator constante do n.º 2 do artigo 20.º desta lei já reduzido em 20 %.
Artigo 3.º
Entrada em vigor e produção de efeitos
1 - A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produzindo os
seus efeitos desde a entrada em vigor da Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro.
2 - Fica impedida a efetivação de eventual responsabilidade sancionatória, contraordenacional ou penal, por força da aplicação retroativa prevista no número anterior”.
246 V. Acórdão do STA (1.ª Secção), de 22-3-2017, Relatora MARIA BENEDITA URBANO,
sumário: a Lei n.º 62/2014, de 26.08, é uma verdadeira lei interpretativa, tendo levado a
cabo uma interpretação autêntica do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010, de 24.12, com a
redação dada pela Lei n.º 1/2013, de 03.01.
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Como se afirma no Acórdão, o cerne da questão controvertida prende-se com uma divergência quanto ao exato montante da subvenção estatal a pagar ao PS relativa à campanha
para as eleições autárquicas de setembro de 2013. A divergência quanto ao montante, por sua vez, assenta numa distinta
interpretação do quadro legal aplicável, em especial, da norma que veio estabelecer um corte de 20% (ou, talvez melhor,
um aumento de 10% para 20%) na subvenção das campanhas
eleitorais, bem como no limite das despesas de campanha eleitoral.
O STA considerou a ação improcedente, assim confirmando a interpretação então prevalecente que já fora reiterada, entretanto, pela Lei n.º 4/2017, de 16 de janeiro.
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CAPÍTULO VI
O Regime do Financiamento Privado das Atividades
Partidária e Eleitoral
1. O financiamento formal da atividade partidária
A lei portuguesa admite um regime misto de financiamento político público e privado.
Distinguimos o financiamento formal do financiamento
informal que se prende com qualquer tipo de atividade partidária ou eleitoral cujo financiamento não está previsto na lei.
Portanto, como tal, não se trata de atividade ilícita, mas tem a
desvantagem de, por não estar coberta pelo regime legal, também não está sujeita a prestação de contas nem a fiscalização
quer de receitas quer de despesas.
Ou seja, a via de obtenção de receitas, em numerário ou
em espécie, ocorre de tantas formas e é objeto de tantos expedientes, que se coloca sempre a questão de saber se toda a
atividade partidária ou eleitoral acaba por ser devidamente
conhecida, analisada, monitorizada pelo órgão fiscalizador.
Atualmente surge mesmo a utilização de novas formas de
financiamento, como o “crowdfunding”, ou a utilização generalizada “gratuita” das redes sociais que se entende são vias
de financiamento de difícil contabilização e subsunção nas regras vigentes. Sem mencionar as atividades de terceiros que
aproveitam aos partidos ou às candidaturas.
Naturalmente, que o sistema constitucional português ao
não prever a possibilidade de candidaturas unipessoais (com
a única exceção da eleição para Presidente da República) nem
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te considerados acaba por não apresentar os problemas típicos de regimes de cariz liberal e eleitoral individual, como o
norte-americano.
Tal não significa que não haja empréstimos/donativos
pessoais a candidatos em listas eleitorais que os reintroduzem
no circuito, legalizando essas doações, sem que o órgão fiscalizador possa indagar a verdadeira/primeira origem da receita.
Posto isto, e considerando que, sobretudo desde a crise de
2011, foi o financiamento público que ocupou a fatia principal das receitas partidárias dos maiores partidos (entre 80%
a 90%) importa recordar que a lei, sobre as fontes de financiamento, refere-se a receitas próprias dos partidos políticos
e outras provenientes de financiamento privado (v. artigo 2.º
da LFP). No artigo 3.º, a LFP elenca todas as receitas próprias
dos partidos políticos, importando aqui enunciar apenas as de
fonte privada:
- as quotas e outras contribuições dos seus filiados (alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º da LFP);
- as contribuições de candidatos247 e representantes
eleitos248 em listas apresentadas por cada partido ou
coligação ou por estes apoiadas (alínea b) do n.º 1 do
artigo 3.º da LFP);
- o produto de atividades de angariação de fundos (alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º da LFP);
247 A previsão de contribuições de candidatos foi acrescentada pelo artigo 1.º da Lei n.º
55/2010, de 24 de dezembro, pois se entendia até então que os candidatos não podiam
financiar os partidos, desde logo porque não estava previsto na lei. Por outro lado, esta
contribuição tida como autofinanciamento eleitoral, também não poderia ser receita de
campanha eleitoral por também como tal não ser admitida. Esta solução é manifestamente introduzida para sanar situações inválidas anteriores, não fazendo sentido, na lógica
da legislação, que alguém financie o partido porque este o apresentou como candidato.
Trata-se de solução que deveria antes ter sido equacionada no âmbito do financiamento
eleitoral para partidos que só dispõem de financiamento privado e em relação aos quais
é aceitável esta espécie de autofinanciamento.
248 As contribuições de representantes eleitos efetuada através dos respetivos órgãos geraram muita polémica, por causa da imputação do pagamento dessa contribuição aos órgãos respetivos, chamados a pagar tais contribuições diretamente aos partidos políticos,
através de dedução nos vencimentos dos eleitos (Assembleia da República) ou transferência de senhas de presença dos eleitos locais pelos órgãos autárquicos.
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- os rendimentos provenientes do seu património designadamente, arrendamentos, alugueres249 ou aplicações financeiras (v. alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º da
LFP);
- o produto de empréstimos, nos termos das regras gerais da atividade dos mercados financeiros250 (v. alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º da LFP);
- o produto de heranças ou legados (v. alínea g) do n.º 1
do artigo 3.º da LFP);
- os donativos de pessoas singulares (v. alínea h) do n.º 1
do artigo 3.º da LFP).
Para estas sete categorias de receitas determina-se que caso
sejam efetuadas em numerário (pois algumas delas podem
ser efetuadas em espécie) são obrigatoriamente tituladas por
meio de cheque ou por outro meio bancário que permita a
identificação do montante e da sua origem e depositadas em
contas bancárias exclusivamente destinadas a esse efeito, nas
quais apenas podem ser efetuados depósitos que tenham essa
origem (v. artigo 3.º, n.º 2, da LFP).
Esta disposição suscitou dúvidas, que adiante referiremos,
a propósito da densificação de algumas dessas categorias.
A lei prevê, não obstante, uma exceção a essa regra para pequenos montantes, fixando o valor máximo de cada um e um
limiar máximo anual, no n.º 3 do mesmo artigo 3.º. Ou seja, a
valores atuais de 2020, os montantes não podem ultrapassar o
valor de 25% do IAS (ou seja, 25% de 438,81 = 109,70€) e não
podem ultrapassar, no seu conjunto, no período de um ano, 50
x IAS (ou seja, 50 x 438,81€ = 21.940,50€).
Isto significa que contribuições em numerário de valor
igual ou inferior, individualmente, a 109,70€ podem ser en249 Os arrendamentos e alugueres foram aditados pelo artigo 1.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de
dezembro.
250 Suscitou polémica na comunicação social a prática seguida pela Assembleia da República
de emitir a partidos políticos cartas de conforto destinadas à obtenção de empréstimos
bancários com base nas eventuais subvenções que estes perceberiam em futuras eleições.
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tregues “em dinheiro vivo” desde que no seu conjunto total,
anual, não ultrapassem 21.940,50€.
Tais receitas “em dinheiro vivo” para poderem ser fiscalizadas, devem ser registadas, nos termos do artigo 12.º, n.º 3,
alínea b) i), da LFP que especialmente exige a discriminação
das receitas que inclui todas as previstas em cada uma das
alíneas do n.º 1 do artigo 3.º da LFP, incluindo, pois, todas estas receitas de valor igual ou inferior a 109,70€, que não ultrapassem o montante de 21.940,50€. No caso de o montante de
cada contribuição ser ultrapassado, aplica-se a regra geral de
exigência de titulação bancária que permita a identificação do
montante e da origem da contribuição e do depósito em conta
bancária para o efeito.
As receitas podem, pois, ser em numerário ou em espécie.
Para as receitas em espécie, prevê-se, no n.º 4 do artigo 3.º
da LFP, que são permitidas as contribuições em espécie, bem
como a cedência de bens a título de empréstimo, as quais são
consideradas pelo seu valor corrente de mercado e obrigatoriamente discriminadas na lista a que se refere a alínea b) do
n.º 7 do artigo 12.º da LFP. Ora, não se encontra tal referência
nessa alínea para que se remete, que apenas trata das receitas
decorrentes do produto da atividade de angariação de fundos.
Significa isto que só pode haver contribuições em espécie
e cedência de bens a título de empréstimo no quadro de atividades de angariação de fundos? Julgamos que, a benefício de
maior clareza, a exigência de valoração dessas contribuições e
empréstimos e o dever de discriminação contabilística deveria
figurar numa alínea própria do artigo 12.º referente ao regime das contas, não podendo este ser restritivo relativamente
à admissão substantiva dessas categorias de receitas referidas
pelo menos como tal nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º da
LFP. Entendemos, pois, que independentemente de o regime
das contas não se referir a essa listagem de contribuições em
espécie e de cedência de bens a título de empréstimo, essa listagem deve constar das contas.
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Há três categorias de receitas que recebem um regime mais
restritivo do que o regime geral acabado de descrever e de
analisar.
São elas: a angariação de fundos, os donativos singulares e
os empréstimos financeiros.
As regras sobre receitas de angariação de fundos têm sofrido alterações desde a versão originária da Lei n.º 19/2003,
cujo artigo 6.º se limitava a estabelecer um plafond anual
(1.500 smmn = 1.500 x 426€ = 639.000€) e a determinar a obrigatoriedade do respetivo registo nos termos do n.º 7 do artigo
12.º da LFP.
A Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, veio acrescentar um
n.º 2, segundo o qual: “considera-se produto de angariação
de fundos o montante que resulta da diferença entre receitas
e despesas em cada atividade de angariação”. E ainda um n.º
3 que explicita: “As iniciativas que, complementarmente, envolvam a oferta de bens e serviços, devem ser objeto de contas próprias, com registo de receitas e despesas e do respetivo
produto, nos termos do n.º 7 do artigo 12.º”.
Estes dois aditamentos integrados no artigo 6.º da LFP
mantêm-se em vigor. O objetivo do legislador foi contemplar o enquadramento de festas partidárias, como a festa do
“Avante” do PCP e a festa do “Chão da Lagoa” do PSD, que
envolviam recursos muito vastos e diversificados, com ampla
oferta nas festas de bens e de serviços da mais diversa ordem
(por exemplo, espetáculos, restauração, produtos de diversa
natureza, desde gastronómicos a livros, etc) num ambiente
genérico partidário, por ser promovido por partido político.
Tais festas, festivais e outras iniciativas similares foram-se
alargando e alastrando, sendo em princípio encaradas, no plano legal e na vertente contabilística, como receitas do partido.
Assim, o artigo 12.º, n.º 7, alínea b), da LFP já determinava
originariamente que constam de listas próprias discriminadas
e anexas à contabilidade dos partidos, as receitas decorrentes
do produto da atividade de angariação de fundos, com identificação do tipo de atividade e data de realização.
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Entendia-se assim que a atividade seria sempre “lucrativa”, isto é, como o próprio conceito inculca, trata-se de obter
rendimentos, ainda que para efetuar essa atividade haja gastos que naturalmente devem ser sempre inferiores, para que o
resultado da atividade seja positivo.
Ora, justamente para evitar que o controlo de cada atividade fosse analisado em termos de cada despesa efetuada e cada
receita obtida, introduziu-se a definição de produto de atividade de angariação de fundos, o que visava baixar o montante
total das receitas a fim de não ultrapassar o teto de 639.000
euros anuais.
Por outro lado, introduziu-se à margem da atividade de
angariação de fundos, iniciativas complementares a esta que
“envolvam a oferta de bens e serviços”, objeto de contas próprias, com registo de receitas e despesas do respetivo produto,
nos termos do n.º 7 do artigo 12.º da LFP.
Ou seja, se os partidos nessas festas também venderem
bens e serviços estão sujeitos à proibição constante da alínea
b) do n.º 3 do artigo 8.º, segundo a qual não podem receber pagamentos de bens ou serviços por si prestados por preços manifestamente superiores ao respetivo valor de mercado. Também não o podem fazer por preços baixos, que provoquem
distorções de concorrência, sob pena de perderem a isenção
de IVA nas transmissões de bens e serviços em iniciativas especiais de angariação de fundos em seu proveito exclusivo (v.
artigo 10.º, n.º 1, alínea h) da LFP).
Por outro lado, se oferecerem bens e serviços, o valor destes deve ser diminuto e relacionado exclusivamente com a atividade partidária, sob pena de violação do princípio da especialidade e eventualmente de “compra de voto” (v. casos da
oferta de cabazes de Natal, de cheques farmácia a idosos, de
prestação de serviço de consultadoria nas declarações fiscais,
etc. que foram sendo detetados ao longo dos anos nalgumas
eleições).
Tais iniciativas não contariam, assim, para o teto atrás assinalado.
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Surpreendentemente, e não sem contestação generalizada
no debate público então ocorrido, o legislador em 2018 eliminou o referido teto para a angariação de fundos, pelo que a
legislação portuguesa retrocedeu, deixando de contemplar
quaisquer limites para a angariação de fundos.
Aquela limitação, muito justamente, era apresentada como
um dos pontos positivamente apreciados na legislação portuguesa pelos observadores externos.
Quanto aos donativos pecuniários, a lei portuguesa continua, e bem, a proibir os donativos anónimos e os donativos de
pessoas coletivas nacionais ou estrangeiras (v. artigo 8.º, n.º 1,
da LFP).
Esta proibição é muito clara e não suscita qualquer dúvida, embora alguns casos de cheques ou cartões de crédito de
empresas tenham sido utilizados pelos seus administradores
para efetuar donativos partidários, o que constitui, a nosso
ver, uma violação clara dessa proibição.
A lei regula a matéria dos donativos de forma muito restritiva, pelo que a interpretação desses preceitos deve ser feita
considerando a lógica da norma proibitiva cuja violação é sancionada com pena de prisão de um a três anos (v. artigo 28.º,
n.ºs 1, 2 e 4 da LFP).
A lei também proíbe empréstimos de natureza pecuniária,
donativos ou empréstimos em espécie de pessoas coletivas
nacionais ou estrangeiras (v. artigo 8.º, n.º 1, da LFP, com exceção da contração de empréstimos junto de instituições de
crédito e sociedades financeiras nos termos das regras gerais
da atividade dos mercados financeiros (v. artigo 8.º, n.º 1, “in
fine”, e n.º 2, e artigo 3.º, n.º 1, alínea f) da LFP).
Põe-se naturalmente a dúvida de saber se os partidos podem contrair empréstimos bancários no estrangeiro ou se podem financiar-se de outro modo, em plataformas eletrónicas
acessíveis através da Internet251.
251 A obtenção de financiamento através de plataformas de crowdfunding foi liminarmente
afastada pela ECFP desde 2013, por várias razões, havendo aqui que salientar a impossibilidade de controlo desse tipo de plataformas.
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Entendemos desde logo que, apesar do teor da norma citada, é de excluir o financiamento junto de entidades que se
situem fora da jurisdição portuguesa, e do âmbito territorial
dos poderes da ECFP e do Tribunal Constitucional.
Os donativos de natureza pecuniária são obrigatoriamente
depositados em contas bancárias exclusivamente destinadas a
esse efeito e nas quais só podem ser efetuados depósitos que
tenham esta origem (artigo 7.º, n.º 2, da LFP). Isto significa
que os partidos devem manter uma conta bancária, única e
exclusivamente, para donativos. Este preceito repete a segunda parte do n.º 2 do artigo 3.º, o que gerou dificuldades de interpretação desta última regra que foi aplicada durante certo
tempo como exigindo uma conta bancária para cada categoria
de receitas em numerário. Ora, não se justifica que assim se
interprete, desde que se observe estritamente, pelo menos, a
exigência de conta bancária para os donativos pecuniários e
que em relação às outras receitas, se respeite a exigência de titulação bancária que permita a identificação do seu montante
e origem.
São, pois, permitidos os donativos de pessoas singulares,
mas identificadas e sujeitos ao limite anual de 25 vezes o valor
do IAS por doador (25 x 438,81 = 10.970,25) e obrigatoriamenMais tarde veio a ser objeto de legislação específica que veio a definir o financiamento
colaborativo como o tipo de financiamento de entidades, ou das suas atividades e projetos, através do seu registo em plataformas eletrónicas acessíveis através da Internet, a
partir das quais procedem à angariação de parcelas de investimento provenientes de um
ou vários investidores individuais, como consta do artigo 2.º da Lei n.º 102/2015, de 24 de
agosto, sobre o regime jurídico do financiamento colaborativo. Tais plataformas nas modalidades de donativo e/ou recompensa estavam sujeitas a registo e comunicação prévia
na Direção-Geral do Consumidor (v. Portaria n.º 344/2015, de 12 de outubro). Mais tarde,
a Lei n.º 3/2018, de 9 de fevereiro veio definir o regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento da atividade de financiamento colaborativo e proceder à primeira alteração
à Lei n.º 102/2015, de 24 de agosto. No que diz respeito às plataformas de financiamento
colaborativo através de donativo e/ou recompensa, o artigo 12.º da Lei n.º 102/2015,
de 24 de agosto, alterado pela Lei n.º 3/2018, de 9 de fevereiro, veio determinar que os
titulares dessas plataformas devem comunicar previamente o início da sua atividade à
Direção-Geral das Atividades Económicas. V. ainda Portaria n.º 131/2018, de 10 de maio.
O recurso a esse tipo de financiamento parece-nos totalmente interdito como forma de
financiamento político, pelo que a sua admissibilidade só por lei específica ou alteração
à LFP poderia ser introduzida. Ora tal não sucedeu na reforma da LFP de 2018 nem na
revisão da lei do crowdfunding em 2018.
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te titulados por cheque ou transferência bancária (artigo 7.º,
n.º 1, da LFP).
A atividade dos militantes traduzida em atos e contributos
pessoais não é necessariamente tida como receita, mas já os
donativos em espécie (muito frequentemente utilizados, sendo a oferta de suínos, em festas eleitorais, a mais vulgarizada),
bem como os bens cedidos a título de empréstimo (por exemplo, cadeiras, mesas, computadores) são considerados, para
efeito do limite anual de doador acima referido, pelo seu valor
corrente no mercado e objeto de discriminação contabilística
na listagem relativa às receitas (v. artigo 7.º, n.º 3, da LFP).
A lei considera que as aquisições de bens a partidos políticos por montante manifestamente superior ao respetivo valor
de mercado, são donativos e obedecem ao respetivo regime
jurídico (v. artigo 7.º, n.º 4, da LFP)
Esta regra aparenta ser contraditória com outra regra já
atrás citada, constante da alínea b) do n.º 3 do artigo 8.º da LFP
que proíbe aos partidos receber pagamentos de bens ou serviços por si prestados por preços manifestamente superiores ao
respetivo valor de mercado. Só que neste caso trata-se de bens
ou serviços prestados pelo partido (por exemplo, livros escritos por filiados ou obras de arte pintadas por militantes que o
partido vende a terceiros) e naquele caso de bens do partido
(por exemplo, imóveis de que o partido seja proprietário). A
diferença, no entanto, é ténue porque os partidos normalmente não desenvolvem atividades comerciais de tipo concorrencial.
A matéria dos chamados donativos indiretos também foi
particularmente polémica.
A lei proíbe os partidos políticos de receber ou aceitar
quaisquer contribuições ou donativos indiretos que se traduzam no pagamento por terceiros de despesas que àqueles
aproveitem (v. artigo 8.º, n.º 3, alínea c), da LFP).
Ora, vulgarizou-se a prática em alguns partidos, de permitir e até favorecer que faturas suas fossem pagas pelo bolso
do seu pessoal, como militantes, filiados, funcionários. Tais
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desembolsos estariam sujeitos posteriormente a reembolso
pelos partidos que assim entendiam ser essa a melhor forma
de fiscalizar as despesas partidárias sobretudo as efetuadas
mais longinquamente e menos controláveis no plano interno.
Vulgarizou-se bastante a utilização, a título gratuito, dos
espaços públicos (desde os chamados pavilhões multiusos,
normalmente da propriedade dos municípios, a instalações de
bombeiros, a assembleias de freguesia, etc.) para o desenvolvimento de atividade partidária, fora do quadro das facilidades previstas nas leis eleitorais.
Na atividade de fiscalização das contas pela ECFP foi muitas vezes verificado, que na ausência de faturas da utilização
desses espaços, tal utilização, muitas vezes prevista em regulamentos camarários ou municipais, era gratuita o que traduzia uma contribuição em espécie de pessoa coletiva, proibida
e punida como ilícito criminal, pela legislação.
Noticiados pela imprensa os primeiros casos de procedimento criminal, os partidos políticos, em lugar de porem fim
a essa prática ilegal que muitos vinham aplicando há muito
tempo, decidiram introduzir, em 2018, mais uma modificação
na legislação, acrescentando o artigo 8.º-A, que atrás já mencionámos, com a epígrafe precisamente – cedência de espaços.
Ora, tal artigo 8.º-A, aditado pela Lei Orgânica n.º 1/2018,
de 19 de abril, determina no seu n.º 1 que “não se considera
receita partidária ou de campanha a cedência gratuita de espaços que sejam geridos ou propriedade do Estado ou de pessoas coletivas de direito público, incluindo autarquias locais,
de entidades do setor público empresarial ou de entidades da
economia social, tais como as definidas no artigo 4.º da Lei n.º
30/2013, de 8 de maio”. E, no n.º 2, dispõe-se que “da cedência
de espaços referidos no número anterior não pode resultar a
discriminação entre partidos políticos ou candidaturas”.
Esta nova norma deve ser corretamente interpretada pela
previsão normativa que nela se contém e não como uma solução para a permissão de exceções aos financiamentos, proibidos pelo artigo 8.º da LFP.
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Com efeito, este preceito não pode ser de todo interpretado
como uma permissão legal e generalizada de cedência gratuita aos partidos políticos de espaços públicos pelo Estado ou
por pessoas coletivas de direito público, incluindo autarquias
locais, por entidades do setor público empresarial ou por entidades da economia social.
O que este novo artigo preceitua é que as cedências gratuitas nele previstas, se as houver ou quando as houver nos
termos gerais da lei (sobretudo das leis eleitorais que preveem
e permitem a gratuitidade durante um certo período), não são
consideradas como receita partidária ou de campanha. Trata-se de uma norma mal redigida e se tinha como propósito servir como norma geral de cedência gratuita de espaços, esbarrará com todas as normas das leis eleitorais que só exigem a
gratuitidade durante um período de tempo limitado. Por outro lado, se os espaços forem cedidos aos partidos políticos de
forma gratuita pelas entidades proprietárias ou gestoras dos
mesmos, mas esse carácter gratuito não tiver sido assegurado
a todos os que pretendam ter acesso aos mesmos, haverá lugar
à aplicação do n.º 1 do artigo 8.º, isto é, donativo/contribuição
em espécie de pessoa coletiva.
Isto é, se o objetivo do legislador era tornar gratuitas para
os partidos políticos todas as cedências de espaços de entidades públicas ou equiparadas, deveria ter assim claramente determinado. Ao limitar-se a estabelecer de modo negativo que
tal tipo de cedência não é considerado como receita do partido
ou da campanha relegou esta questão para o mero tratamento
contabilístico, mas não a arredou da órbita da fiscalização de
receitas e despesas.
2. O financiamento privado formal da atividade eleitoral
O financiamento das campanhas eleitorais é regulado de
forma separada e autónoma do financiamento partidário, no
que respeita às respetivas receitas e despesas, constando de
um Capítulo próprio da LFP, o Capítulo III, intitulado “FinanO financiamento político e o Direito | 179
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ciamento das campanhas eleitorais” (artigos 15.º a 22.º).
Para além, pois, da dualidade de regimes, também nas
campanhas eleitorais, se contempla um regime misto de financiamento, público e privado, mas bem mais restritivo.
O financiamento público eleitoral de que já nos ocupámos
atrás, recorde-se, traduz-se no financiamento das atividades
de campanha eleitoral por subvenção estatal (artigos 16.º, n.º
1, alínea a), 17.º e 18.º).
Quanto às fontes privadas, a lei prevê três categorias de receitas, sempre se tendo entendido que eram, juntamente com
a subvenção estatal, as únicas permitidas, sendo, pois, a lista
do n.º 1 do artigo 16.º exaustiva, dispondo que as atividades
da campanha eleitoral só podem ser financiadas por:
- contribuições de partidos políticos em todas as eleições;
- donativos de pessoas singulares, apenas na eleição do
Presidente da República e na eleição para os órgãos das
autarquias locais aplicável apenas aos grupos de cidadãos eleitores (adiante g.c.e.);
- produto de atividade de angariação de fundos para a
campanha eleitoral.
Esta disposição legal sempre foi objeto de grandes dúvidas
de interpretação, dificuldades de aplicação e objeto de suspeição em termos de clareza de fontes de financiamento.
Começando pelas contribuições de partidos políticos, a alínea
b) do n.º 1 do artigo 16.º, permite-a para todas as eleições, o que
se compreende para todas aquelas que se baseiam exclusivamente nos partidos políticos ou nestes em concorrência com os g.c.e.,
mas já se tem como muito duvidosa a respetiva constitucionalidade relativamente à eleição para Presidente da República.
A Constituição portuguesa de 1976 prevê que as candidaturas para Presidente da República são propostas por um mínimo
de 7.500 e um máximo de 15.000 cidadãos eleitores (artigo 124.º,
n.º 1). Ora não são os partidos que organizam e subscrevem as
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candidaturas, ainda que politicamente apoiem ou promovam
esta ou aquela candidatura. A admissibilidade legal do financiamento partidário da campanha eleitoral afigura-se-nos pôr em
causa a lógica constitucional da eleição presidencial, pelo que
esta norma permissiva deveria ser revogada.
Causou sempre uma grande perturbação de conjugação
contabilística com a interpretação jurídica de receita eleitoral
esta figura da contribuição de partidos políticos. Em primeiro
lugar, trata-se de uma fonte proveniente de pessoa coletiva
privada e que caso não estivesse expressamente prevista na lei
poderia ser considerada como financiamento proibido.
Em segundo lugar, sempre foi exigido no plano jurídico,
que as contribuições figurassem como receitas nas respetivas contas eleitorais, exigindo-se a sua certificação por documentos emitidos pelos órgãos competentes dos partidos, com
identificação “daqueles que os prestou” (sic) (redação originária do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 19/2003).
Em terceiro lugar, não se distinguia para a atividade eleitoral, entre contribuições pecuniárias e contribuições em espécie, o que a partir de certa altura se começou a entender que
deveriam ser consideradas autonomamente, com fundamento
na distinção legal expressa referida às receitas partidárias por
aplicação analógica.
Os problemas começaram a avultar-se sobretudo a partir
da altura em que os partidos, no plano contabilístico, se limitavam a registar nas contas o saldo da contribuição final
apurada, após compensação efetuada com outras receitas, o
que revelava um desfasamento entre a contribuição feita propriamente dita e o montante da contribuição inscrito no final.
Por exemplo, o partido contribuía com 1.000, gastava 1.200, e
recebia de subvenção 900, pelo que inscrevia nas contas que a
contribuição tinha sido apenas de 300, para que o saldo final
da campanha não ficasse desequilibrado (em vez de 1.000 +
900 = 1.900 de receitas e 1.200 de despesas, ficando a diferença
como resultado positivo de 700, registava 300 + 900 = 1.200 de
receita para 1.200 de despesa).
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Tal solução de equilíbrio, aceite e defendida sobretudo pelos revisores oficiais de contas das empresas que assessoravam os partidos, tinha a vantagem desde logo política de não
haver “lucros” na campanha, mas a desvantagem de não ser
essa a previsão legal nem estar de acordo com a contribuição
para a campanha decidida pelos órgãos competentes do partido.
A jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional no
sentido de considerar ilegal a situação em que a contribuição
total não fosse devidamente inscrita nas contas, e independentemente de o resultado ser positivo e obviamente retornar para o partido contribuinte, não aquietou o legislador que
tentou em 2010 ensaiar uma alteração ao n.º 2 do artigo 16.º da
LFP, cuja redação se revelou de tal forma deficiente, por utilizar um conceito sem contornos jurídicos compreensíveis252,
que não logrou obter o resultado que os partidos almejavam.
Assim, em 2018, alterou-se de novo o n.º 2 e aditou-se um
n.º 3 ao artigo 16.º da LFP. O n.º 2 passou a especificar a noção de adiantamento, rezando: “Os partidos podem efetuar
adiantamentos às contas das campanhas, designadamente
para liquidação de despesas, contabilisticamente considerados como dotação provisória à campanha e a reembolsar após
o recebimento da subvenção estatal, devendo estes, bem como
as contribuições previstas na alínea b) do número anterior, ser
certificados por documentos emitidos pelos órgãos competentes do respetivo partido.”
Explicitava-se assim o conceito contabilístico de adiantamentos, isto é, de pagamentos pelo partido de despesas eleitorais a ser reembolsadas pela subvenção eleitoral, exigindo-se
que ambas sejam tituladas por documentos aprovados pelos
252 Pela Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, alterou-se o n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º
19/2003, para a seguinte redação: “Os partidos podem efetuar adiantamentos às contas
das campanhas, designadamente a liquidação de despesas até ao recebimento da subvenção estatal, devendo estes, bem como as contribuições previstas na alínea b) do número
anterior, ser certificadas por documento emitido pelos órgãos competentes do respetivo
partido”. A noção de “adiantamentos” não foi entendida juridicamente como alterando a
necessidade de registar a totalidade da contribuição feita à campanha.
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órgãos respetivos dos partidos. Contudo, não ficava resolvido
o problema de saber em que tipo de receita figurariam tais
adiantamentos e como registá-los nas contas. Tenta resolver-se este problema com o novo n.º 3 do artigo 16.º, segundo
o qual “apenas é contabilizada como receita de campanha,
sendo considerada como contribuição do partido político, nos
termos da alínea b) do n.º 1, a parte dos adiantamentos referidos no número anterior que se destinem ao pagamento de
despesas para as quais sejam insuficientes as receitas previstas nas alíneas a), c) e d) do n.º 1.”
Trata-se de uma regra colocada aqui apenas para as receitas
da alínea a), tendo havido a perceção de que as receitas, pelo
menos da alínea d) deveriam ser incluídas. Não faz sentido
incluir as receitas da alínea c) pois os partidos não são responsáveis pelas despesas das candidaturas presidenciais e muito
menos dos grupos de cidadãos eleitores, com os últimos dos
quais em regra concorrem nas mesmas eleições. Ou seja, mesmo entendendo-se que as contribuições de partidos políticos
são admissíveis nas contas presidenciais e de g.c.e., as operações de deduções contabilísticas não podem ser efetuadas por
estas candidaturas por se tratar de entidades distintas delas
próprias. E caso essas campanhas dessem resultados positivos, as respetivas verbas sobrantes não poderiam retornar aos
partidos por se tratarem de entradas de verbas provenientes
de entidades coletivas, como eventualmente poderá ser considerado o g.c.e. No caso de candidatos presidenciais, estes
poderiam devolver o dinheiro sobrante aos partidos como donativos pessoais sujeitos às respetivas regras.
Em qualquer caso, o legislador tanto persistiu que acabou
por lograr alcançar o intento para os partidos políticos de
apresentar contas de campanha equilibradas ou negativas, o
que não coincide exatamente com a realidade dos rendimentos e gastos de campanha.
Quanto às contribuições em espécie dos partidos políticos
para as campanhas eleitorais, colocaram-se, durante algum
tempo, vários problemas de fiscalização quer quanto aos bens
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móveis e imóveis dos partidos postos ao serviço da campanha
bem como das pessoas cuja prestação de trabalho e de serviços era utilizada na campanha eleitoral.
Efetivamente, nem sempre se descortinava a diferença entre uma sede de campanha arrendada exclusivamente para a
campanha ou a sede já pertencente ao partido, por título de
propriedade ou outro, e disponibilizada na campanha. A mesma dificuldade se detetava quanto a bens móveis desde telefones, computadores, material de escritório, de comício, etc.
Também questões de pagamento a pessoal envolvido na
campanha, com contratos de trabalho temporário ou de prestação de serviços, nas mais variadas tarefas, incluindo relacionadas com sítios na Internet, redes sociais, etc., até ao voluntariado clássico, exercido a título gratuito, se levantaram ao
longo do tempo, detetando-se padrões de comportamento em
vários partidos que utilizariam as campanhas eleitorais para
financiar despesas correntes.
A fiscalização foi-se aperfeiçoando e aprofundando a um
ponto em que o legislador decidiu introduzir uma norma em
2010 (v. artigo 1.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro), hoje
o n.º 6 do artigo 16.º da LFP, segundo a qual “A utilização
dos bens afetos ao património do partido político, bem como
a colaboração de militantes, simpatizantes e de apoiantes, não
são consideradas nem como receitas, nem como despesas de
campanha”.
Ora esta nova regra deve ser entendida de modo a considerar que quer a utilização de bens quer a colaboração de pessoas só podem traduzir atividades cujo valor não é suscetível
de tradução económica em termos de mercado. Uma coisa é,
por exemplo, participar na montagem de um comício-refeição,
outra é oferecer uma refeição em restaurante do próprio para
um número considerável de pessoas durante a campanha eleitoral. A oferta de um comício-refeição já deve ser considerada
como um donativo em espécie e valorizado nos termos legais
(v. artigo 7.º, n.º 3, da LFP). Já trataremos adiante especificamente dos donativos em campanha.
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A segunda categoria de receitas de campanha eleitoral legalmente prevista só se aplica às eleições presidenciais e às
eleições autárquicas, apenas quanto aos grupos de cidadãos
eleitores.
Quanto às primeiras, só são aceites os donativos de pessoas singulares apoiantes das candidaturas à eleição para Presidente da República, colocando-se desde logo a questão de
saber se o próprio candidato se pode auto dotar de donativos
próprios. Entendemos que o candidato não deve figurar como
doador de si próprio, parecendo-nos que esta faculdade está
excluída pelo teor da norma e pela lógica subjacente a esta
candidatura.
O n.º 4 do artigo 16.º permite que estes donativos sejam
obtidos mediante o recurso a angariação de fundos, ainda que
no âmbito de campanha dirigida para o efeito, estando sujeitos ao limite de 60 IAS por doador, e são obrigatoriamente
titulados por cheque ou por outro meio bancário que permita
a identificação do montante e da sua origem.
Assim, os donativos podem ser entregues separadamente ou no âmbito de uma campanha de angariação de fundos,
mas obedecem à exigência de titulação bancária suscetível de
saber qual o seu montante e quem é o doador. Cada doador
não pode doar mais do que 26.328,60€ (60 x 438,81€).
A matéria do financiamento da campanha eleitoral presidencial levantou muitos problemas.
Desde logo, pôs-se a questão de saber se o donativo, além
de pecuniário, também poderia ser em espécie. Entendeu-se
aqui que se poderia aplicar o regime geral dos donativos partidários e assim abranger também aquela modalidade.
Nalgumas eleições presidenciais, foi posto o problema do
financiamento bancário. Entendeu-se sempre que o recurso a
empréstimo bancário estava completamente vedado pela lei.
Outras formas de financiamento à margem da lei foram
sendo praticadas. Uma das mais divulgadas no início do século XXI era a constituição de associações políticas de apoio ao
cidadão X, que desenvolviam atividade políticas de promoção
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da candidatura desse cidadão, incluindo a obtenção de receitas e a realização de despesas que a partir do momento em que
a candidatura se formalizava eram transferidas para as contas
desta. Surgiram assim inscritas contabilisticamente receitas e
despesas não suscetíveis de ser fiscalizadas à luz da lei do financiamento, sobretudo por razões temporais.
Esse expediente veio a ser utilizado quer em eleições presidenciais quer em eleições autárquicas, por grupos de cidadãos
eleitores.
Também se utilizaram atividades de angariação de fundos
com leilões de obras de arte e vendas de produtos, o que originou dúvidas, dada a escassa regulação desse tipo de obtenção
de receita (v. artigo 6.º da LFP) e a sua não exata destrinça da
figura do donativo.
Quanto aos donativos de apoiantes dos grupos de cidadãos
eleitores, colocam-se as mesmas limitações, importando recordar que esses donativos têm particular relevância, sempre
que a eleição para que concorrem não é objeto de subvenção
estatal, como é o caso das assembleias de freguesia. Também
surgem por vezes grupos apoiados por partidos políticos que
podem, à luz da lei, também fazer contribuições, só que neste
caso, não se pode recorrer à figura do adiantamento para pagamento de despesas, já que, como atrás assinalado, os acertos
de contas não podem efetuar-se entre entidades diferentes (o
partido político e o grupo de cidadãos eleitores), sob pena de
afinal tal adiantamento tratar-se de um empréstimo do partido ao g.c.e., o que está vedado por lei.
Por último, cabe destacar como categoria autónoma de receita de campanha eleitoral, o produto de atividades de angariação de fundos. Ora, a falta de densificação legal do conceito levanta muitas dúvidas quanto à subsunção de atividades
concretas que envolvem despesas, como é o caso dos almoços
e jantares de campanha, em que o comensal paga um preço de
refeição superior ao respetivo custo efetivo, sendo o resultado
final positivo, mas dificilmente fiscalizável nos termos exigidos pelo n.º 4 do artigo 16.º da LFP, que estabelece um limite
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por doador, que num evento dessa natureza não seria certamente atingido, mas que exige uma titulação por meio bancário que permita a identificação do montante e da origem, o
que na prática causa dificuldades253.
Os donativos, bem como o produto de angariação de fundos, enquanto receitas de campanha eleitoral, só podem ser
obtidos até ao último dia de campanha e se respeitarem ao
último dia de campanha, devem ser depositados até ao terceiro dia útil seguinte (artigo 16.º, n.º 5, da LFP) ao último dia de
campanha. Normalmente, as campanhas eleitorais terminam
a uma sexta-feira, pelo que até quarta-feira seguinte podem
ser depositados na conta bancária de campanha.
Está determinado na lei o último dia de perceção de receitas eleitorais, mas não o primeiro dia, isto é, o dia a partir do
qual se podem começar a angariar receitas de campanha. Entendeu-se que neste caso se deveria aplicar analogicamente,
por paralelismo de situações, o regime previsto para as despesas, isto é, as receitas eleitorais podem ser angariadas no mesmo período em que podem ser efetuadas despesas eleitorais,
no período de seis meses imediatamente anteriores à data do
ato eleitoral respetivo (v. artigo 19.º, n.º 1 da LFP) ou seja, em
cerca de metade do ano contabilístico partidário.
Em virtude de interpretação errónea feita durante muito
tempo do artigo 18.º da LFP, segundo o qual à subvenção deveria ser descontado o montante das atividades de angariação
de fundos, os partidos políticos em geral deixaram de realizar
essas atividades, pelo que raramente essas receitas surgem
nas contas de campanhas eleitorais. Por outro lado, o artigo
16.º da LFP não prevê, ou mesmo veda, a obtenção de donativos de campanha. Assim, verifica-se, em geral, que os partidos políticos não angariam receitas deste tipo para a atividade
eleitoral, mas para a sua atividade corrente. Muitas vezes na
parte do ano correspondente ao período de seis meses de cam253 A utilização de terminais de Multibanco permite identificar o montante e a identidade do
doador.
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panha eleitoral são efetuados donativos por particulares, mas
os partidos acabam por os inscrever nas suas contas anuais
para não se verem privados de parte da subvenção estatal
eleitoral. Esta prática é legal, mas não deixa de distorcer a realidade do financiamento privado eleitoral.
3. O financiamento informal
Muito se discutiu, neste campo do financiamento político,
a questão de saber se na prática muitas das origens e fontes de
financiamento dos partidos políticos não escapariam ao quadro legal regulatório desta matéria, por um lado, e ao controlo
do órgão fiscalizador, por outro.
Com efeito, à medida que se foi desenvolvendo a atividade
de fiscalização das receitas e despesas partidárias e de campanhas eleitorais pela ECFP, criada em 2005, e sobretudo esta
foi prosseguindo uma das suas atribuições mais complexas,
como a de fiscalizar a correspondência entre os gastos declarados e as despesas efetivamente realizadas, no âmbito das
contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais (v.
artigo 9.º, n.º 1, alínea b) da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de
janeiro, Lei de organização e funcionamento da Entidade das
Contas e Financiamentos Políticos, LECFP), foi-se detetando
um conjunto de situações, de práticas, de comportamentos
dos partidos políticos mas também de entidades públicas, a
nível local e estatal, de empresas e de pessoas, muito pouco
ou mesmo nada consentâneas com uma legislação, que, pelo
menos entre 1993 e 2010 era mais exigente e rigorosa, no que à
transparência do uso de fundos públicos e privados concerne.
Tais práticas não se confundem com as situações já narradas ou a narrar de retrocesso de soluções legais, a propósito
de interpretações mais flexíveis da própria lei, ou da introdução de novas normas na lei, como: o caso das contribuições
de partidos que são apenas adiantamentos por conta das subvenções a receber; a retirada de limite às angariações de fundos; a tentativa de utilizar espaços públicos e afins de forma
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gratuita; a alteração da lei da paridade, revogando as sanções
sobre o financiamento público; a revogação do poder da ECFP
de emitir regulamentos contendo as regras necessárias à normalização de procedimentos contabilísticos (antigo artigo 10.º
da LECFP); a diminuição dos poderes da ECFP por um lado e
o aumento das suas competências, por outro, recebendo competências que pertenciam ao Ministério Público e ao Tribunal Constitucional em matéria de decisão sobre as contas e
de processo de contraordenação (o que visou transformar um
aparato de controlo de contas num mero verificador e apontador de irregularidades contabilísticas).
Vários aspetos relevantes na área da regulação do financiamento político ficaram desde logo fora do quadro legal regulatório.
Assim, não estão reguladas todas as atividades meramente internas do partido, como eleições, nomeadamente eleições
primárias. Os candidatos e as candidaturas podem obter financiamentos externos que não são controlados pelo órgão
fiscalizador e mesmo que o fossem não haveria que aplicar as
regras legais, nomeadamente sobre financiamentos proibidos
e limites dos donativos. Esta questão nunca foi encarada pelo
legislador.
Também é de registar a constituição de associações políticas angariadoras de fundos para campanhas eleitorais, sobretudo do presidente da república e dos grupos de cidadãos
eleitores nas eleições autárquicas, que não podem ser objeto
de controlo nem são equiparáveis aos partidos políticos para
se lhes aplicar a mesma legislação. Para essas associações não
vigoram quaisquer regras restritivas de financiamento. É uma
espécie de solução à americana, de mudar o campo da regulação para o campo da desregulação. Este expediente torna-se
particularmente interessante para os candidatos, uma vez que
podem fazer os seus lançamentos políticos, antes da verificação do início dos calendários eleitorais. É certo que o n.º 1 do
artigo 19.º da LFP estabelece que se consideram despesas de
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tuito ou benefício eleitoral, dentro dos seis meses imediatamente anteriores à data do ato eleitoral respetivo.
Dir-se-ia que com esta norma, a ECFP pode fiscalizar cedo
as despesas das candidaturas. Mas como, se se trata de despesas de associações? E se a associação que promove a candidatura do Senhor X depois não formalizar tal candidatura?
A transferência das receitas e despesas das associações diretamente para as candidaturas era uma prática corrente que
se entendia como perfeitamente aceitável, tendo sido difícil
revertê-la. Outra questão relacionada com estas candidaturas,
para além deste pré-financiamento informal é a possibilidade
de um pós-financiamento informal. Ou seja, após prestação
de contas, decisão sobre elas, e havendo ou não procedimento
contraordenacional relativo às mesmas, sucede que as candidaturas que tiveram défices nas contas e têm de fazer face a
dívidas aos fornecedores, podem nesta fase solicitar os financiamentos que entenderem, mesmo obter donativos de pessoas coletivas, fora do quadro legal que já não se aplica após a
eleição e fora do quadro de prestação de contas.
Enquanto em relação aos partidos, as respetivas despesas e
receitas são fiscalizáveis numa ótica o mais abrangente possível, tal lógica já não é aplicável em campanhas eleitorais.
Também todo o financiamento em espécie, e sobretudo se
não quantificado, se transforma em financiamento informal.
São recorrentes as práticas, sobretudo na administração local,
de cedência de espaços, de empréstimos de bens para os partidos fazerem a sua propaganda, os seus eventos, as suas festas, sem nada cobrar, até mesmo com fornecimento de apoio
policial, e até não pagamento de portagens e muitos comportamentos de eleitos, funcionários públicos, etc. numa cultura
de banalização, de repetição, de facilitação pouco consentânea
com a filosofia legislativa que se foi procurando impor, logo
que foi introduzido o financiamento público.
Vigora, em nossa opinião uma cultura laxista, de promiscuidade, num regime essencialmente de intervenção pública
que vigora desde o 25 de abril até praticamente ao final do séc.
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XX, que não permite difundir uma cultura de transparência,
de anticorrupção, de vedação de comportamentos e práticas
fraudulentas. Verificando-se que as disposições legais são limitativas, e não sendo possível então seguir o caminho mais
fácil de revogar ou alterar as próprias disposições legais, vai-se restringindo o papel dos órgãos fiscalizadores, diminuindo e enfraquecendo a sua autoridade moral como acontece já
na segunda década do século XXI.
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CAPÍTULO VII
O Regime das Despesas com as Atividades Partidária
e Eleitoral
1. As despesas partidárias
Até aqui tratámos sobretudo do financiamento, isto é, das
receitas, dos rendimentos, que os partidos políticos necessitam para fazer frente aos respetivos gastos.
Há partidos com financiamento estatal e público e outros,
a maioria, que apenas dispõem de financiamento privado.
Não obstante, a lei regula as despesas dos partidos da mesma forma. Desde logo, deve acentuar-se que as despesas dos
partidos políticos devem ter em conta o princípio da especialidade, que resulta da sua função político-constitucional254 e dos
seus fins255, como consta da respetiva Lei Orgânica (em diante
LPP)256. Acresce que de acordo com o princípio da transparência, os partidos políticos prosseguem publicamente os seus
fins257.
Daqui decorre que quaisquer despesas dos partidos que
não tenham que ver com a sua atividade-função própria e os
seus fins, comummente designada como atividade de propaganda corrente, deve ser tida como ilegal. Por exemplo, verificou-se que havia partidos que ofereciam aos cidadãos dinhei254 “Os partidos políticos concorrem para a livre formação e o pluralismo de expressão da
vontade popular e para a organização do poder político, com respeito pelos princípios da
independência nacional, da unidade do Estado e da democracia política”, como se determina no artigo 1.º da Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto, alterada pela Lei Orgânica
n.º 2/2008, de 14 de maio e pela Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril.
255 V. os fins dos partidos políticos no artigo 2.º da LPP.
256 V. LPP identificada na nota anterior.
257 V. artigo 6.º da LPP.
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ro, bens e serviços como se de associações de benemerência se
tratassem. Tais dádivas são, a nosso ver, ilegais, ilegalidade
agravada no caso de as subvenções públicas serem utilizadas
para esse efeito. Justamente, no artigo 4.º da LFP estipula-se
que os recursos de financiamento público se destinam à realização dos fins próprios dos partidos.
Feita esta observação prévia, refira-se que a lei não define
o que deva ser uma despesa do partido político, limitando-se
a duas normas sobre a sua forma de pagamento e remetendo
a matéria para regras contabilísticas (artigo 12.º da LFP). Assim, estabelece a lei que o pagamento de qualquer despesa
dos partidos políticos é obrigatoriamente efetuado por meio
de cheque ou por outro meio bancário que permita a identificação do montante e a entidade destinatária do pagamento,
devendo os partidos proceder às necessárias reconciliações
bancárias nos termos do artigo 12.º (v. artigo 9.º, n.º 1, da LFP).
A segunda regra, que na realidade é uma exceção à primeira regra, estipula que não obedecem à regra anterior, os pagamentos de montante inferior ao valor do IAS desde que, no
período de um ano, não ultrapassem 2% da subvenção estatal
anual, sem prejuízo da sua discriminação como exigido pelo
artigo 12.º (v. artigo 9.º, n.º 2, da LFP).
Ou seja, quaisquer pagamentos de montante inferior a
438,81€ não carecem de ser efetuados por meio bancário que
permita saber qual o montante e qual a entidade destinatária
do pagamento, desde que no período de um ano não ultrapassem 2% da subvenção estatal anual.
Esta norma de limite anual permite, pelo menos, 3 interpretações possíveis: ou se trata de 2% da subvenção estatal anual
que cada partido recebe, e então o limite varia de partido para
partido e não se aplica aos partidos que não recebem subvenção estatal anual; ou se trata de todo o bolo de subvenção estatal anual paga a todos os partidos e então o limite é igual para
todos e é elevado (se a subvenção estatal anual paga a todos
fosse de 10.000.000,00 euros, o limite seria de 200.000,00 euros)
o que, para muitos partidos equivaleria a um valor superior a
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todo o seu movimento financeiro; ou então aplicar-se-ia a percentagem ao valor maior de subvenção estatal paga ou ao valor menor de subvenção estatal paga, ora prevalecendo uma
interpretação mais lata ou uma interpretação mais restritiva.
Saber qual a interpretação que prevalece, depende da ECFP, e
eventualmente do Tribunal Constitucional.
As despesas partidárias, tais como as receitas dos partidos
políticos, são discriminadas em contas anuais, que obedecem
aos critérios legais do regime contabilístico previsto no artigo
12.º (ver artigo 14.º da LFP).
Há, pois, contas dos partidos que são anuais e abrangem
todas as estruturas, sejam estas mais ou menos autónomas, e
independentemente da querela relativa às estruturas regionais
e aos grupos parlamentares, que tratamos em ponto separado.
2. As despesas eleitorais
Na sequência do regime dual previsto na legislação do financiamento político, as despesas das campanhas eleitorais,
tais como as receitas eleitorais, constam de contas próprias,
autónomas das contas partidárias, mas que obedecem ao mesmo regime contabilístico (v. artigo 15.º, n.º 1, da LFP).
Como já referimos, a lei é clara na exigência de que a subvenção eleitoral se destina apenas a cobrir despesas eleitorais
e que estas despesas têm de ter sido efetivamente realizadas,
assim se pretendendo pôr cobro e eventualmente sancionar,
por esta via, despesas falsas, fictícias ou não efetuadas para
fins eleitorais.
Ora, esta questão está longe de ser pacífica, desde logo porque a própria lei estabelece um extenso período para a realização de despesas eleitorais.
Atente-se no conceito de despesa eleitoral, fornecido pelo
n.º 1 do artigo 19.º, da LFP, segundo o qual são despesas de
campanha eleitoral as despesas efetuadas pelas candidaturas,
com intuito ou benefício eleitoral, dentro dos seis meses imediatamente anteriores à data do ato eleitoral respetivo.
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Salienta-se a solução alargada deste preceito que estabelece um período eleitoral de seis meses (muito distinto do
período de campanha, em todas as eleições, geralmente não
superior a duas semanas258).
Acresce que o período de despesas começa a decorrer
seis meses antes da data do ato eleitoral respetivo, o qual
nunca é fixado com tanta antecedência259. Cabe ao órgão fiscalizador “adivinhar” a possível data da eleição para exercer a respetiva função quanto aos gastos que naturalmente
só podem ser apreciados relativamente a presumíveis candidaturas apenas de partidos existentes, sendo que ainda
se desconhecem quais as coligações de partidos que surgirão260, quais os grupos de cidadãos eleitores que se formarão261 e quais os candidatos à Presidência da República262.
Admitimos que todas as despesas inerentes à apresentação das candidaturas são, por natureza, gastos efetuados
tendo em vista a eleição, e, portanto, são, do ponto de vista
substantivo, despesas eleitorais.
Se o critério substantivo da definição de despesa eleitoral tem levantado dúvidas de aplicação, já o critério temporal levanta sobretudo dúvidas de interpretação quanto à
fixação do seu termo inicial que, ao fim e ao cabo, só pode
beneficiar os partidos já legalmente constituídos e nunca os
atores eleitorais (coligações, grupos de cidadãos eleitores e
258 V., por exemplo, artigo 53.º da Lei Eleitoral para a Assembleia da República, Anotada e
Comentada por JORGE MIGUÉIS, CARLA LUÍS, JOÃO ALMEIDA, ANDRÉ LUCAS,
ILDA RODRIGUES E MÁRCIO ALMEIDA, CNE, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
2015, pp. 162-163.
259 Para a Assembleia da República, a marcação é feita, em regra, com a antecedência mínima de 60 dias, v. artigo 19.º da Lei Eleitoral cit., p. 88.
260 V. artigo 22.º sobre a constituição de coligações para fins eleitorais, e artigo 23.º sobre o
prazo de apresentação de candidaturas (até ao 41.º dia anterior à data das eleições) da Lei
Eleitoral da Assembleia da República cit., p. 96.
261 Os grupos têm de se constituir nos termos do artigo 19.º da Lei Eleitoral para as Autarquias Locais, sendo que o prazo geral para apresentação de candidaturas é até ao 55.º dia
anterior à data do ato eleitoral (artigo 20.º da Lei Eleitoral para as Autarquias Locais).
262 V. artigo 14.º, n.º 1, da Lei Eleitoral do Presidente da República (Decreto-Lei n.º 319-A/76,
de 3 de maio) atualizada e anotada, edição 2020, Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, pp 8, que prevê que a apresentação de candidaturas perante o Tribunal
Constitucional se efetue até trinta dias antes da data prevista para a eleição.
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candidatos presidenciais), cuja capacidade jurídica eleitoral, e portanto financeira, se adquire posteriormente, nos
termos da legislação eleitoral respetiva.
Há aqui, uma manifestação temporal de desigualdade
que pode até revestir-se de inconstitucionalidade face ao
princípio da igualdade de oportunidades e tratamento das
diversas candidaturas (v. artigo 113.º, alínea b) da CRP). O
órgão fiscalizador sempre que teve oportunidade adotou
uma interpretação conforme à Constituição, aplicando o
período eleitoral legal de seis meses a todos os concorrentes
eleitorais, independentemente da aceitação definitiva pelo
órgão judicial competente da respetiva candidatura oficial.
A solução ideal seria, naturalmente, abreviar o prazo de
seis meses para um prazo muito menor que possa abranger
de igual modo e transversalmente todas as candidaturas.
Duas questões em particular se levantaram durante vários anos e que o legislador de 2018 resolveu solucionar,
adotando normas rigorosamente contrárias à jurisprudência do Tribunal Constitucional, mas conformes à prática
que os partidos adotavam e pretendiam fazer prevalecer.
Assim, as despesas em que os partidos incorriam pela
chamada “noite eleitoral”, isto é, os gastos com os eventos
de divulgação dos resultados eleitorais, comemorações da
vitória eleitoral ou outros que ocorressem no dia das eleições não eram considerados, e bem, face ao conceito temporal e substancial de despesa eleitoral, como despesas eleitorais.
Ora, tal interpretação foi repudiada ao ponto de se ter
vindo então a aditar um novo número ao artigo 19.º da LFP,
segundo o qual “as despesas realizadas no dia das eleições
com a apresentação ao público e à comunicação social da
reação política aos resultados são consideradas despesas de
campanha eleitoral” (v. n.º 5 do artigo 19.º da LFP, aditado
pelo artigo 3.º da Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril).
A redação, do ponto de vista legístico, não é brilhante, mas
é clara no sentido de dispor exatamente o oposto do que
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vinha sendo a interpretação jurisprudencial reiteradamente
mantida 263.
263 V. diversos Acórdãos sobre despesas efetuadas antes e depois do período eleitoral, como
Acórdão n.º 19/08, de 15 de janeiro e Acórdão n.º 567/2008, de 25 de novembro, em que
o TC refere:
“20. Realização de despesas de campanha com data posterior ao acto eleitoral (imputada
às candidaturas do BE, CDS-PP, CDU-PEV, PND, PPD/PSD, PS, GCE-VL-GC).
Em relação a este ponto, convém começar por recordar a anterior jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Como se referiu no Acórdão n.º 19/2008, “uma coisa é que a despesa tenha sido realizada posteriormente ao acto eleitoral, outra coisa é que tenha sido
realizada antes mas tenha sido facturada apenas depois (seja por causa imputável ao
fornecedor, seja por outra causa qualquer)”. Como então também se acrescentou, “só
no primeiro caso se verifica verdadeiramente uma irregularidade. No segundo caso, no
entanto, pressupõe-se que a factura existe e foi apresentada ao Tribunal Constitucional,
pois, assim não sendo, tratar-se-á de despesa não documentada”. Por sua vez, no que
se refere à realização de despesas após o acto eleitoral, escreveu-se nos Acórdãos n.ºs
563/06 e 19/2008, que “a inclusão nas contas da campanha de despesas realizadas após o
acto eleitoral constitui uma prática irregular, quando não seja devidamente justificada.”
Porém, sobre as despesas da noite eleitoral que são relativas ao próprio dia do ato eleitoral, o Acórdão n.º 574/2015, de 2 de novembro especifica:
“D) Ainda quanto ao PS, foi identificada uma despesa relativa à cedência de um espaço
(Teatro Micaelense) para acompanhamento da noite eleitoral, ocorrida em 14 de outubro.
Solicitados esclarecimentos, o Partido veio dizer que a dúvida suscitada pela ECFP
“causa-nos estranheza porque na campanha de 2008 o procedimento foi exatamente o
mesmo – alugámos o Teatro Micaelense para a noite eleitoral, à semelhança do que aconteceu em 2004 – e no vosso relatório de então, relativo às eleições legislativas de 2008 – em
que a mandatária também fui eu – nada foi referido ou nenhuma estranheza causou essa
despesa que também foi integrada nas contas das campanhas anteriores. E considerando
o articulado do n.º 1 do artigo 19º da lei 19/2003 de 20 junho em que constitui despesas
de campanha o que traga beneficio eleitoral, o partido socialista considera que propiciar
a todos os simpatizantes, militantes e população em geral um espaço onde se possam
juntar e assistir aos resultados, conviver com os candidatos e presenciar a alegria (no caso
do PS) da vitória constitui um grande benefício eleitoral, atendendo a que a atividade
partidária não se esgota no final de cada ato eleitoral, mas sim, resulta sempre de uma
ação contínua e coerente na relação do partido com o seu eleitorado”.
De acordo com o n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 19/2003, constituem despesas de campanha “as efetuadas pelas candidaturas, com intuito ou benefício eleitoral, dentro dos seis
meses imediatamente anteriores à data do ato eleitoral respetivo”. No caso, trata-se de
um evento de acompanhamento de resultados eleitorais e de comemoração dos mesmos
resultados, necessariamente ocorrido após o ato eleitoral. Ora, as respetivas despesas
não podem considerar-se ter sido contraídas com intuito ou benefício eleitoral: é certo
que as mesmas ocorreram por razão da campanha, mas são já posteriores a ela, pelo que
das mesmas nenhum benefício para a campanha pôde advir (assim mesmo se decidiu
no recente Acórdão n.º 744/2014 [ponto 10.3.A)]). De resto, o próprio Partido afirma que
“conviver e presenciar a alegria (no caso do PS) da vitória constitui um grande benefício
eleitoral, atendendo a que a atividade partidária não se esgota no final de cada ato eleitoral, mas sim, resulta sempre de uma ação contínua e coerente na relação do partido com
o seu eleitorado”, assim confundindo a promoção partidária corrente (cujas despesas
devem constar das contas anuais do Partido) com as atividades de campanha eleitoral,
que não podem exceder o termo da campanha.
Por fim, o facto de, em campanhas anteriores, o Partido ter atuado da mesma forma e
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A outra questão tem a ver com os pagamentos das despesas de campanha eleitoral, importando contextualizá-la.
Assim, a lei, desde logo, prescreve que as despesas de campanha eleitoral são discriminadas por categorias, com a junção
de documento certificativo em relação a cada ato de despesa
(artigo 19.º, n.º 2, da LFP).
Também, tal como sucede com as despesas partidárias,
estabelece-se como regra geral o pagamento obrigatório das
despesas de campanha por instrumento bancário e a possibilidade de pagamento “em dinheiro vivo” das despesas de
montante inferior ao IAS (438,81€ em 2020) desde que, durante este período (ou seja, o período de seis meses atrás referido)
não ultrapassem o valor global de 2% dos limites fixados para
as despesas de campanha. Adiante explicitaremos este limite,
consoante os limites de despesas de cada campanha eleitoral.
Ora, era frequente, como já antes assinalado, sobretudo da
parte de alguns partidos que insistiram sempre neste aspeto,
utilizar a figura do “reembolso”, consistente no pagamento
por um funcionário, filiado, militante ou apoiante de um partido de despesas por conta do partido, pagá-las do seu bolso e pedir a restituição das verbas despendidas ao partido. A
este, por seu turno, caberia a decisão final de aceitar a despesa,
reembolsando, ou de não aceitar a despesa, ficando a pessoa
em causa desembolsada. Entendiam alguns partidos que esta
metodologia permitiria um controlo apertado das despesas
efetuadas por estruturas descentralizadas e até indisciplinadas em gastos não autorizados pela estrutura central.
Esta prática do pagamento de despesas por terceiros sempre foi considerada ilegal, por se tratar de donativo indireto,
tido como financiamento proibido (artigo 8.º, n.º 3, alínea c)
da LFP)264.
não ter sido então objeto de censura, em nada afasta a verificação objetiva da imputação
– no máximo, tal deverá ser ponderado na avaliação do grau de culpa do agente em sede
contraordenacional, do que ora não se cuida.
Desta forma, julga-se verificada a imputação, por violação do disposto no n.º 1 do artigo
19.º da Lei n.º 19/2003.”.
264 Sobre a questão dos donativos indiretos, ver, por exemplo, ponto 9.4. Donativos indiretos
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Mas esta prática relativamente a despesas eleitorais acumulava outra ilegalidade que tinha que ver com a obrigatoriedade de todas as despesas deverem ser pagas pela conta bancária da campanha, o que tornaria inviável o dito reembolso
já que esse reembolso se faria para a pessoa que tinha pago a
fatura e não diretamente ao fornecedor emitente da fatura.
Inconformados com estas decisões de ilegalidade, tratando-se até de ilicitude criminal, os partidos decidiram legislar,
adotando solução contrária, de difícil concretização contabilística. Assim, foi introduzido um novo número no artigo 19.º
da LFP, segundo o qual “as despesas de campanha eleitoral,
passíveis de serem pagas em numerário nos termos do número anterior podem ser liquidadas por pessoas singulares, a
título de adiantamento, sendo reembolsadas por instrumento
(BE, CDU, PAN, PPD/PSD) do Acórdão do TC n.º 574/2015, de 2 de novembro, no qual
se afirma: “O Tribunal Constitucional já por diversas vezes se pronunciou quanto ao
pagamento de despesas por terceiros, ainda que objeto de reembolso posterior – e que
configura, na prática, um adiantamento para pagamento de despesas – afirmando que
estes pagamentos, ao serem efetuados por terceiros e não terem sido efetuados através
da conta bancária da campanha constituem donativos indiretos, os quais são proibidos
por força da alínea c) do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 19/2003. Como afirmado no Acórdão
n.º 19/2008 e repetido nos Acórdãos n.ºs 567/2008, 135/2011, entre outros, “os mesmos
são proibidos, desde logo por força de um princípio de transparência que rege todo o
financiamento dessas campanhas. Por outro lado, pela própria interpretação da alínea c)
do n.º 1 do artigo 16º da lei n.º 19/2003, que se refere a donativos de pessoas singulares,
conjugada com o n.º 3 do artigo 15.º do mesmo diploma, uma vez que a exigência de
fazer depositar na conta bancária da campanha todas as receitas obtidas em numerário se
afigura incompatível com a admissibilidade de donativos indiretos”. Mais recentemente,
explicitou-se no Acórdão n.º 43/2015 que “Resultando claro do artigo 15.º, n.º 3 da Lei
n.º 19/2003 que todas as despesas da campanha são pagas através da conta bancária
para o efeito aberta pelas candidaturas, qualquer pagamento de despesas realizado por
terceiro, em benefício da candidatura, corresponde a uma receita proibida, porque obtida
de forma não admitida por lei” [ponto 9.8.G.)], sendo que, quanto à argumentação de que
mais não se trata do que adiantamentos por conta das despesas, aí se explanou que “a
possibilidade de proceder a adiantamentos do pagamento de despesas está reservada aos
Partidos políticos que, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 19/2003, podem fazer
adiantamentos à campanha, por conta da subvenção estatal a receber, devendo certificar
devidamente tais contribuições” [ponto 9.12.E)] – neste ponto, discutia-se a possibilidade
de adiantamentos feitos pelos próprios candidatos ou mandatários financeiros, mas estas
considerações valem inteiramente, até por maioria de razão, para os meros apoiantes.
Nesta matéria, de resto, não podiam as candidaturas ignorar as Recomendações da ECFP
quanto à possibilidade de recurso ao Fundo de Maneio para pagamento de despesas de
baixo valor – o qual, como ali bem consta, é feito a partir da conta bancária da campanha.
Está, assim, verificada a infração nos termos assinalados, tendo o Partido violado a alínea
c) do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 19/2003”.
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bancário que permita a identificação da pessoa, pela conta da
campanha eleitoral” (v. artigo 19.º, n.º 4, da LFP). Para além
da deficiente redação, com imprecisão de termos, como adiantamento, como reembolso por instrumento bancário, e troca
de expressões (conta de campanha eleitoral em vez de conta
“bancária” de campanha), pergunta-se como se pode aceitar
faturas passadas a partidos e pagas por pessoas singulares,
como documento de despesa de campanha, e pagamento de
campanha feito a pessoa distinta do fornecedor? E acresce que
essas despesas são contabilizadas para efeito de subvenção estatal. Como concordar com esta atabalhoada solução apenas
para facilitar a fiscalização interna nos partidos?
Estas adendas oportunistas não abonam a favor da diligência de controlo interno partidário e põem em causa a lógica
e a filosofia do diploma que carecendo certamente de aprofundamentos e ajustamentos foi precisamente evoluindo num
sentido cada vez menos rigoroso e transparente.
3. Os limites das despesas eleitorais
A matéria dos limites das despesas eleitorais merece tratamento separado. Ao contrário das despesas partidárias que
não conhecem limitações, as despesas eleitorais em geral estão sujeitas a limites para tornar a concorrência eleitoral mais
equilibrada, ou menos desequilibrada, e impedir que haja divergências muito acentuadas entre as candidaturas.
Os tetos estabelecidos correspondem em geral aos referenciais previstos para as subvenções estatais, já que estas, como
se tem repetidamente acentuado, se destinam apenas a cobrir
despesas eleitorais.
Mesmo assim, os limites previstos na LFP são relativamente elevados, apesar de objeto de sucessivas restrições, como
sucedeu com as subvenções, ao longo dos anos.
O artigo 20.º da LFP, na sua redação atual, estabelece o seguinte limite máximo admissível de despesas por cada campanha eleitoral, nacional ou regional:
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- na primeira volta da eleição para Presidente da República – 10.000 x IAS (10.000 x 438,81€ = 4.388.100,00€),
acrescido de 2.500 vezes o valor do IAS no caso de concorrer a segunda volta (2500 x 438,81€ = 1.097.025,00€)
- n.º 1, alínea a);
- por cada candidato na eleição para a Assembleia da República – 60 x IAS (60 x 438,81€ = 26.328,60€ - n.º 1, alínea
b);
- por cada candidato na eleição para as Assembleias Legislativas Regionais – 100 x IAS (100 x 438,81€ = 43.881,00€
- n.º 1, alínea c);
- por cada candidato ao Parlamento Europeu – 300 x IAS
(300 x 438,81€ = 131.643,00€ - n.º 1, alínea d).
O n.º 2 do mesmo artigo 20.º fixa limites máximos admissíveis de despesas realizadas nas campanhas eleitorais para as
autarquias locais, em função sobretudo do número de eleitores
nos municípios:
- em Lisboa e no Porto - 1350 x IAS (1.350 x 438,81€ =
592.393,50€ - n.º 2, alínea a);
- nos municípios com 100.000 ou mais eleitores - 900 x IAS
(900 x 438,81€ = 394.929,00€ - n.º 2, alínea b);
- nos municípios com mais de 50.000 e menos de 100.000
eleitores - 450 x IAS (450 x 438,81€ = 197.464,50€ - n.º 2,
alínea c);
- nos municípios com mais de 10.000 e até 50.000 eleitores
– 300 x IAS (300 x 438,81€ = 131.643,00€ - n.º 2, alínea d);
- nos municípios com 10.000 ou menos eleitores – 150 x
IAS (150 x 438,81€ = 65.821,50€ - n.º 2, alínea e).
Relativamente às eleições para as assembleias de freguesia,
apesar de não estar prevista a atribuição de subvenção estatal,
estabelece-se um limite máximo admissível de despesas eleitorais fixado em um terço do valor do IAS por cada candidato,
isto é, cerca de 146,27€ por candidato.
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Estes limites aplicam-se a todas as eleições e a todas as candidaturas, quer se trate de candidaturas pessoais, de partidos
políticos, de coligações ou de grupos de cidadãos proponentes,
consoante a lei eleitoral respetiva, já que, como sabido, em Portugal, cada órgão de soberania, regional ou local eletivo, dispõe
de legislação eleitoral própria (v. artigo 20.º, n.º 4, da LFP).
Convém esclarecer que os limites indicados valem para
cada candidatura de “per si”, não se tratando, ao contrário das
subvenções, de valores globais a repartir pelas candidaturas
que efetivamente se venham a apresentar e sejam validadas
pelos tribunais competentes.
Acresce que em algumas eleições o número de candidatos
é variável, ou porque não é obrigatório concorrer em todos
os círculos eleitorais, ou porque o número de candidatos suplentes é determinado legalmente entre limite mínimo e máximo ou por outras razões, não sendo viável o apuramento por
parte da ECFP junto dos tribunais do número de candidatos
apresentados por cada força política. Por isso, a lei prescreve
na sua redação atual que para determinação dos valores máximos de despesas, devem os partidos políticos ou coligações
declarar à ECFP o número de candidatos apresentados relativamente a cada ato eleitoral (v. artigo 20.º, n.º 5, da LFP). Não
se percebe, contudo, por que razão este preceito, que foi alterado em 2018, para substituir o Tribunal Constitucional pela
ECFP, não foi atualizado no sentido de o aplicar igualmente
aos grupos de cidadãos eleitores, cujas candidaturas também
são variáveis em número de candidatos (v. artigo 3.º da Lei
Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril).
Por outro lado, importa recordar que todos os valores indicados devem ser reduzidos nos termos da legislação em vigor que os veio reduzir definitivamente. Trata-se da Lei n.º
4/2017, de 16 de janeiro, de que já demos nota relativamente
ao corte das subvenções. O corte nas subvenções implicou um
correspondente corte de 20% em todos os limites das despesas
de campanha eleitoral acima enunciados (v. artigo 1.º, n.º 3, da
Lei n.º 4/2017).
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Coloca-se naturalmente uma questão, substantiva e até legística, de saber por que razão o legislador de 2018 não alterou os limites expressos das despesas eleitorais de modo a
integrar o corte definitivo de 20% que antes prescrevera. A
aplicação simultânea destas leis é suscetível de gerar dúvidas
e incertezas, o que em matéria pecuniária é indesejável.
Claro que no futuro, se se pretender subir os montantes
das despesas sempre se poderá revogar a Lei n.º 4/2017, sem
necessidade de modificar a própria LFP. Então cabe perguntar
qual a função do princípio da transparência que deveria nortear desde logo a clareza das fórmulas de cálculo dos limites
de despesas?
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CAPÍTULO VIII
O Regime Contabilístico
1. Considerações gerais
Havendo um regime dual, isto é, para o financiamento dos
partidos políticos e para o financiamento eleitoral, e para as
despesas dos partidos políticos e para as despesas eleitorais,
como desenvolvido nos Capítulo precedentes, importa agora
referir minimamente o regime contabilístico partidário e eleitoral.
O regime contabilístico partidário constitui a matriz.
Trata-se de matéria muito sensível e controvertida que gerou sempre dificuldades na apreciação e fiscalização das contas por um lado, e na uniformidade e transparência da sua
apresentação pelas forças políticas, por outro.
Se inadvertidamente se entendesse, como muitos defenderam ignorando-a, que se trata de matéria sem interesse ou
impacto jurídico, dever-se-ia atentar que, na fiscalização das
contas, os poderes atribuídos às entidades interventoras eram,
pelo menos entre 2005 e 2018, de natureza e alcance mais vastos do que os correspondentes a uma mera auditoria técnico-financeira a realizar por revisores oficiais de contas ou técnicos oficiais de contas.
Com efeito, a análise da atividade partidária e eleitoral efetiva e a respetiva subsunção às normas jurídicas prescritivas
implica uma metodologia apta a ser realizada a nível jurídico,
em ordem a determinar as violações da lei, para além das irregularidades de natureza contabilística. Ainda intervém nesta
ótica de auditoria jurídico-forense, a imputação e qualificação
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da natureza das infrações praticadas e a aplicação das respetivas sanções. Saber depois se as questões relevam do direito constitucional, do direito administrativo, do direito penal
(para os ilícitos penais) ou do direito financeiro é objeto de
destrinça a fazer em sede de uma elaboração teórica mais geral em sede de direito dos partidos políticos265.
Assim, trataremos, das regras legais de contabilidade, em
primeiro lugar, das contas partidárias, e, de seguida, das relativas às campanhas eleitorais.
Como sempre salientou o Tribunal Constitucional, na sua
jurisprudência de julgamento de contas partidárias, havia que
distinguir as situações de ilegalidade das de irregularidade.
No início do exercício da competência de apreciação de
contas, o Tribunal Constitucional fez questão desde logo de
precisar a natureza, sentido e extensão dessa competência,
tendo mantido a mesma posição ao longo dos anos até lhe ter
sido retirada a competência, e independentemente das alterações legislativas que foram sendo aprovadas e que aliás o
Tribunal Constitucional foi comentando e aplicando.
Assim, no Acórdão n.º 979/96 de 25 de julho, refere-se:
“8. Preliminarmente, considera o Tribunal dever precisar qual
o seu entendimento acerca da natureza, sentido e extensão da competência, que lhe foi atribuída, de apreciação das contas dos partidos
políticos.
Crê-se que tal resulta claramente da lei, quando esta se reporta
(artigo 13º, nº 2, da citada Lei nº 72/93) à apreciação da “regularidade” e da “legalidade” dessas contas: já daí se retira, com efeito, que
não é (nem isso faria, evidentemente, sentido) nenhum juízo assente
em critérios de natureza económico-financeira, sobre a gestão, em
geral, dos partidos  políticos, e a sua expressão contabilística, que se
pretende do Tribunal, mas tão-só uma verificação do modo como eles
265 Remetemos para o nosso estudo, MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, O
Órgão de Controlo Externo do Financiamento Político – Notas de Estudo Comparado, de
Historial e de Reflexão in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura
Ramos, cit.
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deram cumprimento às exigências que a lei, seja directamente (“legalidade” em sentido estrito), seja indirectamente, pela devolução
para regras e princípios de organização contabilística (“regularidade”), lhes impõe nessa matéria. O ponto será indiscutível, mas não é
mal que se sublinhe aqui.
Com esta nota, porém, nem tudo fica dito. Importa ainda acrescentar que, cingida a competência do Tribunal à apreciação da “legalidade” (lato sensu) das contas dos partidos políticos, a vertente
central, e verdadeiramente determinante, dessa apreciação situar-se-á seguramente na verificação do cumprimento das regras relativas
ao “financiamento” daqueles.
Não sendo os partidos políticos organismos do Estado, e não se
encontrando sujeitos às apertadas regras da contabilidade pública,
no tocante à decisão sobre as respectivas despesas e o correspondente
processamento, não há-de residir aí o aspecto sujeito, em último termo, ao controlo do Tribunal. Ele só interessará e importará porque,
sem levá-lo em conta, não é possível verificar a regularidade da expressão contabilística das receitas partidárias e aferir da legalidade
destas, à luz, em particular, do disposto nos artigos 4º e 5º da citada Lei nº 72/93. O controlo da observância dessa legalidade (legalidade do financiamento) - e não, sublinhe-se, de qualquer outra - é
que cabe, essencialmente, ao Tribunal Constitucional e dá sentido à
sua intervenção na matéria em apreço.
Eis, pois, o modo como o Tribunal encarou e encara a competência que agora é chamado a exercer - o qual, de resto, já conduziu a definir os termos, as condições e os objectivos da auditoria determinada
às contabilidades dos partidos políticos aqui em análise.
9. Uma segunda consideração de ordem geral, quanto à competência do Tribunal Constitucional em matéria de apreciação de contas dos partidos políticos, que importa igualmente deixar registada,
é a de que a obrigação de apresentação da conta anual  ao Tribunal,
nos termos do disposto no artigo 13º, nº 1, da Lei nº 72/93, impende
sobre todos os partidos políticos que constem do correspondente registo, e não apenas sobre os que tenham representação parlamentar
(nacional ou regional) ou, ao menos, representação nos órgãos electivos do “poder local”.
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Já na vigência da reforma de 2003-2005 da LFP, o Tribunal
Constitucional acentuara o propósito legislativo de então de
exigência de um maior controlo das contas, no Acórdão n.º
146/07, de 28 de fevereiro, ao referir:
“I - Relatório
1. — Ao abrigo da competência que lhe é conferida nos termos do
artigo 23º, nº 1, da Lei nº 19/2003, de 20 de Junho, diploma regulamentador do financiamento dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais, o Tribunal Constitucional, após a recepção do parecer da
Entidade das Contas e Financiamentos Políticos relativo às contas
apresentadas pelos partidos respeitantes ao ano de 2004, vem agora
pronunciar-se sobre a legalidade e regularidade das mesmas.
2. — Antes, porém, é conveniente ter em consideração a circunstância de que o supramencionado diploma legal introduz algumas
alterações ao regime anterior, das quais se destacam as seguintes:
a) a atribuição ao Tribunal Constitucional da competência para
apreciar as contas das campanhas eleitorais (competência que pertencia à Comissão Nacional de Eleições);
b) a criação da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos
(ECFP), à qual competem funções de coadjuvação técnica do Tribunal Constitucional no âmbito da sua tarefa de fiscalização das contas
dos partidos e das campanhas eleitorais, com particular destaque para
a instrução dos processos que o Tribunal Constitucional aprecia.
De igual modo, deverá ser feita referência à Lei Orgânica nº
2/2005, de 10 de Janeiro (Lei de organização e funcionamento da
Entidade das Contas e Financiamentos Políticos — de ora em diante,
LO nº 2/2005), que estabelece a regulamentação relativa à tramitação processual e às entidades competentes (e respectiva articulação)
para a apreciação e fiscalização das contas dos partidos e das campanhas eleitorais.
A criação destes dois diplomas legais, que começaram a produzir
efeitos simultaneamente – mais concretamente, em 1 de Janeiro de
2005 (sendo de realçar que a LO nº 2/2005 data de 10 de Janeiro) –
obedeceu a um mesmo propósito. Efectivamente, o novo regime de
fiscalização das contas dos partidos e das campanhas eleitorais visa
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um controlo mais efectivo das mesmas, para assim assegurar, de forma mais específica, o reforço da transparência das contas em apreço
e, de forma mais genérica, a transparência da vida política em geral.
Em consonância, as alterações contidas neste conjunto de diplomas
não se limitaram à reorganização das competências e da tramitação
processual relativas à apreciação e fiscalização das contas dos partidos e das campanhas eleitorais, alterando, do mesmo modo, o sentido
do quadro legal neste específico domínio, tendo operado uma revisão
das regras de financiamento e organização contabilística a elas aplicável (v.g., a proibição absoluta dos donativos anónimos). Ainda assim, pode afirmarse que esta iniciativa legislativa se inscreve numa
tendência que já vinha sendo desenhada desde a Lei nº 23/2000, de
23 de Agosto, “no sentido de uma maior exigência para com os partidos e de um controlo mais rigoroso das suas contas” (Acórdão nº
288/2005)”.
2. As contas anuais dos partidos políticos
2.1. A organização das contas
Estabelece o artigo 14.º da LFP, que as receitas e despesas
dos partidos políticos são discriminadas em contas anuais,
que obedecem aos critérios definidos no artigo 12.º.
Antes de analisar esses critérios, importa referir que as
contas anuais (ano civil) são enviadas à ECFP até ao fim do
mês de maio do ano seguinte àquele a que se reportam (v. artigo 26.º, n.º 1, da LFP, na redação atual que substitui o envio
ao Tribunal Constitucional pelo envio à ECFP e artigo 25.º, na
redação atual, da LECFP).
Esta data mereceu recorrentemente dúvidas de interpretação sempre que o último dia do mês, dia 31, recaiu em dia
não útil. Houve quem defendesse que deveria passar para o
dia útil imediatamente seguinte, o que mereceu objeções por
se entender que as contas deveriam sempre ser entregues em
maio e até ao último dia útil desse mês.
A controvérsia chegou a ser objeto de norma legal própria
não tanto aplicável à entrega das contas, mas aos prazos das
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respostas nos correspondentes processos, como se poderá verificar pela alteração introduzida ao n.º 1 do artigo 43.º da Lei
n.º 28/82, de 15 de novembro (LTC) pelo artigo 1.º da Lei Orgânica n.º 5/2015, de 10 de abril, que passou a referir que se
aplica ao Tribunal Constitucional o regime geral sobre férias
judiciais relativamente aos processos de fiscalização abstrata
não preventiva da constitucionalidade e legalidade de normas
jurídicas, aos recursos de decisões judiciais e às respostas nos
processos de apreciação da regularidade e da legalidade das
contas dos partidos políticos e de campanhas eleitorais. Esta
norma manteve-se com a reforma de 2018, certamente por esquecimento, pois o Tribunal Constitucional já não detém essa
competência, a menos que se aplique a norma à ECFP, por
analogia distorcida.
Quanto ao ano de 2020, verificou-se uma prorrogação do
prazo de entrega das contas de 2019, por razões da pandemia
da doença COVID-19266.
O artigo 12.º da LFP, incidente sobre o regime contabilístico, sofreu alterações, sobretudo de aditamentos, alargando
o seu âmbito de aplicação, mas de forma decisiva e negativa
pela reforma de 2018.
O n.º 1 do artigo 12.º, que se mantém na versão originária,
estabelece que “os partidos políticos devem possuir contabilidade organizada, de modo que seja possível conhecer a sua
situação financeira e patrimonial e verificar o cumprimento
das obrigações previstas na presente lei”.
Há, pois, que distinguir entre a obrigação legal de apresen266 A ECFP publicitou 2 avisos no seu sítio na Internet, um sobre a suspensão do prazo,
referindo que desde a publicação da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março (retificada pela
Declaração de Retificação n.º 20/2020, de 15 de maio e alterada pela Lei n.º 4-A/2020,
de 6 de abril), que os prazos para entrega das contas anuais dos partidos políticos, entre
muitos outros, se encontram suspensos, ao abrigo do disposto no seu art.º 7.º. O outro
aviso determinava que o prazo de entrega para as contas anuais dos partidos, referentes
ao ano de 2019, terminava no dia 3 de julho de 2020, último dia em que tais contas podem
ser apresentadas, com fundamento na Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, que entrou em
vigor em 3 de junho, e que procedeu à alteração das medidas excecionais e temporárias
de resposta à pandemia da doença COVID -19 e cujo artigo 5.º prevê um regime especial
sobre a contagem dos prazos administrativos.
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tação de contas anuais, atrás referenciada, e cuja omissão gera
sanções (v. artigo 29.º, n.º 1, da LFP) e até pode conduzir à extinção judicial do partido político, a requerimento do Ministério Público (no caso de não apresentação de contas em 3 anos
consecutivos ou 5 interpolados num período de 10 anos267) e
as contas propriamente ditas, isto é, a forma e o conteúdo da
contabilidade.
Com efeito, na versão originária do n.º 2 do artigo 12.º da
LFP, a organização contabilística dos partidos regia-se pelos
princípios aplicáveis do Plano Oficial de Contas, com as devidas adaptações.
Com o surgimento da ECFP, esta, no exercício da competência regulamentar que lhe foi atribuída pelo artigo 10.º da
Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro (LECFP)268 foi emitindo instruções referentes à normalização para efeitos de apresentação de contas ao Tribunal Constitucional, através dos
seguintes regulamentos:
- Regulamento da ECFP n.º 142/2006, de 31 de julho269
- relativo à atividade da globalidade das estruturas
partidárias (concelhias, distritais, Regiões Autónomas
e sectoriais, como juventude, trabalhadores, mulheres,
edição de publicações e outras);
- Regulamento n.º 143/2006, de 31 de julho270 - alteração
ao plano de contas, classes 2, 6, 7 e 8;
- Regulamento n.º 44/2007, de 28 de março271 - Regula267 V. artigo 18.º, n.º 1, alínea d) da Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto, alterada pela
Lei Orgânica n.º 2/2008, de 14 de maio (LPP), na nova redação dada pelo artigo 2.º da Lei
Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril, que veio solucionar questões relativas a partidos que
não apresentavam contas anuais de forma sistemática.
268 O artigo 10.º, n.º 1 da LECFP, determinava que a “Entidade pode definir, através de regulamento, as regras necessárias à normalização de procedimentos no que se refere à apresentação de despesas pelos partidos políticos e campanhas eleitorais, abrangidas pela
presente lei e pelo disposto na Lei n.º 19/2003, de 20 de junho. O n.º 2 do mesmo artigo
determinava a publicação gratuita dos regulamentos na 2ª Série do Diário da República e
a sua divulgação aos partidos políticos.
269 Publicado no D.R., 2ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2006, pp. 13437-13438.
270 Publicado no D.R., 2ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2006, pp. 13438-13439.
271 Publicado no D.R., 2ª Série, n.º 62, de 28 de março de 2007, pp. 8252-8253.
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mento sobre o Registo Contabilístico de Coligações em
Campanhas Eleitorais;
- Regulamento n.º 55/2007, de 12 de abril272 - Ações de
propaganda política e meios nelas utilizados;
- Regulamento n.º 65/2007, de 27 de abril de 2007273 Apresentação das contas anuais.
Com a revogação do Plano Oficial de Contabilidade (POC)
pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, que aprovou o
Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e em virtude
de inúmeros fatores, entre os quais, a exigência do GRECO
em 2010 que recomendara274 a criação “de um formato comum
para as contas anuais dos partidos e das campanhas eleitorais,
devendo ser tomadas medidas relativamente aos requisitos
de contabilidade de receitas e de despesas das secções regionais e locais dos partidos políticos tendo em vista aumentar a
transparência e apresentação pública de contas e a respetiva
apresentação pelos partidos”, todos os Regulamentos referidos foram revogados, tendo a ECFP aprovado um regime
contabilístico adaptado aos partidos políticos (RCPP), a partir
do regime da normalização contabilística para as entidades do
sector não lucrativo (ESNL), parte integrante do SNC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março. A ECFP
adotou o Regulamento n.º 16/2013, de 10 de janeiro, sobre
normalização de procedimentos relativos a contas de partidos políticos e de campanhas eleitorais275. Trata-se talvez do
regulamento mais completo e abrangente aprovado sobre a
matéria. Nele se explicitam as razões e as normas legais habilitantes que definem a competência subjetiva e objetiva para a
sua emissão.

272 Publicado no D.R., 2ª Série, n.º 72, de 12 de abril, pp. 9531-9536.
273 Publicado no D.R., 2ª Série, n.º 82, de 27 de abril, pp. 10964-10967.
274 V. Recomendação I do GRECO, adotada em 2010, no relatório de avaliação de Portugal,
no III Ciclo de Avaliações Mútuas.
275 V. Regulamento ECFP n.º 16/2013, publicado no D.R., 2ª Série, n.º 7, de 10 de janeiro, pp.
1373-1398.
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Não chegaram a ser adotadas regras de contabilidade
simplificada para partidos políticos com atividade financeira reduzida, porque sempre fora jurisprudência uniforme e
pacífica do Tribunal Constitucional que todos os partidos políticos deveriam cumprir por igual as suas obrigações legais,
independentemente da sua atividade ter pouca ou muita expressão financeira276. Esse Regulamento, de cujo não cumprimento não decorreriam sanções, reflete de certo modo todo
o labor procedimental levado a cabo pela ECFP, desde 2005,
esgotando praticamente todas as situações até então objeto de
fiscalização.
O legislador de 2018, manifestamente insatisfeito com a
aplicação de tal Regulamento, não fez mais nada senão revogar, pura e simplesmente, o artigo 10.º da Lei n.º 2/2005 (LECFP) que, repita-se, conferia à ECFP o poder de emitir regulamentos277.

276 V. jurisprudência iniciada com o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 979/96, de 25 de
julho: “9. Uma segunda consideração de ordem geral, quanto à competência do Tribunal
Constitucional em matéria de apreciação de contas dos partidos políticos, que importa
igualmente deixar registada, é a de que a obrigação de apresentação da conta anual  ao
Tribunal, nos termos do disposto no artigo 13º, nº 1, da Lei nº 72/93, impende sobre todos
os partidos políticos que constem do correspondente registo, e não apenas sobre os que
tenham representação parlamentar (nacional ou regional) ou, ao menos, representação
nos órgãos electivos do “poder local”.
Torna-se necessário sublinhar o ponto, porque ele não deixou de ser questionado numa
das respostas oportunamente apresentadas ao Tribunal (e de que atrás se deu conta): de
facto, que o regime da Lei nº 72/93 «não se destina aos partidos extra parlamentares», foi
o que, entre outras considerações, veio alegar o Partido Socialista Revolucionário (PSR)
(v. supra, nº 6 ab initio).
A verdade, porém, é que, por um lado, e desde logo, esse diploma não limita expressamente aos partidos com representação parlamentar (ou, ao menos, com representação
nos órgãos electivos  regionais e locais)  o controlo que veio introduzir; enquanto por outro lado, e decisivamente, tal controlo tem, de igual modo, inteira justificação e cabimento
quanto aos partidos que não logram obter semelhante representação, já que nem por isso
eles deixam de partilhar das prerrogativas reservadas às organizações partidárias, mas
comuns a todas elas (como são as do monopólio da apresentação de candidaturas para
quase todas as eleições políticas e da participação nas respectivas campanhas, da utilização do direito de antena e outros), nem de representar correntes de opinião ou forças
ou interesses sociais específicos.
Assim, entende o Tribunal que não pode deixar de rejeitar-se uma tal interpretação restritiva da Lei nº 72/93”.
277 V. artigo 8.º, alínea b), da Lei Orgânica n.º 1/2018.
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Manteve, contudo, o poder da ECFP de emitir Recomendações genéricas, alterando, em sentido restritivo, o artigo 11.º
da LECFP, no sentido de esse poder de emitir recomendações
genéricas dirigidas a uma ou mais entidades com contas sujeitas aos seus poderes de controlo e fiscalização terem caráter
objetivo e serem estritamente vinculadas à lei.
Daquela revogação competencial, decorre forçosamente a
caducidade do Regulamento n.º 16/2013.
Mais ainda, o legislador de 2018 alterou o n.º 2 do artigo
12.º da LFP prescrevendo, com um atraso de dez anos, que
a organização contabilística dos partidos se rege pelos princípios aplicáveis ao Sistema de Normalização Contabilística
(SNC), “com as adaptações e simplificações adequadas à natureza dos partidos políticos”. Este último segmento torna a
aplicação dos princípios do SNC ainda mais aleatória e subjetiva do que até 2013, tendo-se, pois, nesta matéria voltado em
2018 à estaca zero.
Nada impede, contudo, a ECFP de emitir recomendações
nesta área contabilística, o que não fez, que saibamos, até à
data, pois do seu sítio na Internet até 2021, apenas constam
recomendações relativas a eleições.
2.2. Os requisitos e critérios contabilísticos próprios das
contas partidárias
A lei, não obstante, remeter a organização contabilística
para regras gerais extralegais, e cuja violação gera irregularidade278, contempla requisitos especiais do regime contabilístico próprio, como expressamente se refere no n.º 3 do artigo
12.º da LFP, que abrange:
- o inventário anual do património do partido quanto a
bens imóveis sujeitos a registo - n.º 3, alínea a);
278 Sobre a destrinça entre irregularidade e ilegalidade nas contas partidárias, ver jurisprudência uniforme do Tribunal Constitucional atrás indicada.
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- a discriminação das receitas, isto é, de todas e cada
uma das respetivas categorias - n.º 3, alínea b), i) e ii);
- a discriminação das despesas, incluindo (pelo que não
se trata de enumeração exaustiva) as despesas com o
pessoal [n.º 3, alínea c) i)], com a aquisição de bens e
serviços [n.º 3, alínea c) ii)], com as contribuições para
campanhas eleitorais ([n.º 3, alínea c) iii)], com os encargos financeiros com empréstimos [n.º 3, alínea c),
iv)], com os encargos com o pagamento das coimas
previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º [n.º 3, alínea c), v)],
e outras despesas com a atividade própria do partido
[n.º 3, alínea c), vi)];
- a discriminação das operações de capital referente a
créditos, investimentos, devedores e credores - n.º 3,
alínea d).
Relativamente ao pagamento pelos partidos das coimas
aplicadas pelo Tribunal Constitucional, importa observar que
esta previsão normativa não constava da versão originária da
LFP, tendo sido aditada em 2010, para permitir que as coimas
aplicadas quer ao partido quer aos seus dirigentes fossem pagas pelo partido279. Até então, entendia-se que as coimas a pagar pelos partidos naturalmente deveriam ser pagas por estes,
enquanto que as aplicadas aos seus dirigentes não poderiam
constituir despesa do partido.
Esta questão está ligada à definição da responsabilidade
pessoal pelo cumprimento das obrigações financeiras, a que
aludiremos adiante.
Ainda quanto às exigências legais em termos contabilísticos, cumpre referir que, sem embargo de as contas anuais
refletirem as campanhas eleitorais ocorridas no respetivo ano
civil, estas têm uma contabilidade própria regida por normas
específicas que trataremos em ponto autónomo (v. artigos
12.º, n.º 6 e 15.º, n.º 1 da LFP).
279 V. artigo 1.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro.
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A lei impõe, no artigo 12.º, n.º 7, que sejam anexadas à contabilidade dos partidos280:
- os extratos bancários de movimentos das contas e os extratos de conta de cartão de crédito [alínea a)];
- as receitas decorrentes do produto da atividade de angariação de fundos, com identificação do tipo de atividade e data de realização [alínea b)];
- o património imobiliário dos partidos, sem prejuízo da
exigência relativa ao inventário anual [alínea c)].
2.3. A consolidação e o alargamento das contas nacionais
Um dos problemas mais difíceis de ultrapassar, sobretudo
em termos de despesas, tem que ver com a organização interna dos partidos.
O partido político é uma pessoa jurídica única, nos termos
dos artigos 14.º a 16.º da LPP. A sua estrutura interna é, contudo, muito variável, podendo ser mais ou menos descentralizada, ter um número maior ou menor de órgãos, dado que
a lei é pouco reguladora e interventiva nesta área (v. artigos
24.º a 32.º da LPP). Mesmo quanto ao regime financeiro a LPP
remete para regulação legislativa própria (v. artigo 37.º).
Isto significa que todas as despesas incorridas devem ser
faturadas ao partido, que dispõe de um único número de
identificação fiscal.
À medida que a legislação em matéria de faturação se tornou mais exigente e rigorosa, foi sendo possível determinar
a faturação integral das despesas, ainda que se equacionasse
quer a possibilidade de despesas não faturadas, ou de despesas sub ou sobre faturadas.
Os partidos políticos sempre defendiam que nestes casos
a contração de dívidas era efetuada por órgãos seus e estru280 Sobre a necessidade de uma real apresentação e não apenas de uma disponibilização dos
documentos, v. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 683/2005, de 6 de dezembro,
ponto B.6.
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turas suas descentralizadas, sem controlo nem permissão dos
órgãos centrais competentes.
Foi, pois, necessária a intervenção regulamentar inicial da
ECFP de incentivo a contas consolidadas com fundamento no
n.º 4 do artigo 12.º da LFP, segundo o qual “as contas nacionais dos partidos deverão incluir, em anexo, as contas das suas
estruturas regionais, distritais ou autónomas, de forma a permitir o apuramento da totalidade das suas receitas e despesas,
podendo, em alternativa, apresentar contas consolidadas”.
Este preceito, embora não imponha a consolidação das
contas de todas as estruturas, é claro no sentido de exigir a
apresentação de todas, sob pena de não ser possível conhecer
a situação financeira do partido, como impõe o n.º 1 do artigo
12.º da LFP.
Na LFP não há distinção a fazer entre contas nacionais e
outras contas de nível diverso existentes nos partidos políticos
que se apresentam para este efeito em unicidade contabilística.
Com a evolução da fiscalização das contas, levantou-se o
problema das contas das estruturas regionais e dos grupos
parlamentares281, tendo o artigo 12.º sido objeto de alterações
legislativas sucessivas – artigo 1.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de
dezembro, artigo 1.º da Lei Orgânica n.º 5/2015, de 10 de abril,
artigo 2.º da Lei n.º 4/2017, de 16 de janeiro.
Na primeira fase, tratou-se de tentar introduzir as subvenções regionais no regime do financiamento das estruturas regionais.
Na segunda fase, tratou-se de alargar o objeto da fiscalização às contas dos grupos parlamentares da Assembleia e
numa terceira fase alargou-se a fiscalização aos grupos parlamentares das assembleias legislativos regionais.

281 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, História Breve da inconstitucionalidade das subvenções partidárias regionais pós-legalizadas ou o eventual triunfo do
facto consumado, in Estudos em Homenagem ao Senhor Conselheiro Presidente Joaquim
de Sousa Ribeiro cit. e supra Parte II, Capítulo IV, ponto 3 sobre subvenções regionais.
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O percurso feito pelo legislador enferma de incongruências e as normas adotadas de inconstitucionalidades, como
assinalámos em estudo específico sobre esses assuntos e cujas
posições então tomadas mantemos. Aqui limitar-nos-emos a
especificar o regime atual, como consta da LFP, após a Lei Orgânica n.º 1/18.
As contas anuais foram objeto de um “alargamento” às
contas dos grupos parlamentares e do deputado único representante de partido da Assembleia da República. Foi determinado que estas contas parlamentares de partidos políticos
representados na Assembleia da República fossem anexas às
contas nacionais dos partidos para efeitos de apreciação e fiscalização a que se referem os artigos 23.º e seguintes (v. 12.º,
n.º 8, da LFP).
Esses artigos foram objeto de alteração implicando uma
mudança radical do sistema de apreciação e fiscalização, a
que nos referiremos adiante. Por ora, é preciso acentuar que
no texto do n.º 1 do artigo 23.º determinava-se que as contas
são apreciadas pelo Tribunal Constitucional que se pronuncia
sobre a sua regularidade e legalidade. Esta dupla apreciação
desapareceu da LFP e passou a constar do rol de competências da ECFP, previstas no artigo 9.º, n.º 1, alínea d) da LECFP,
à qual compete decidir acerca da regularidade e legalidade
das contas dos partidos políticos. Contudo não há referência
aos grupos parlamentares da Assembleia da República.
A solução referida visava cobrir a mesma solução que fora
encontrada, embora por razões diversas ligadas às chamadas
subvenções regionais, para as contas dos grupos parlamentares e do deputado único representante de um partido, das
Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Para estas,
a lei determina que as contas das estruturas regionais “devem
incluir, em anexo, para efeitos de apreciação e fiscalização da
totalidade das suas receitas e despesas a que se referem os
artigos 23.º e seguintes, as relativas às subvenções auferidas
diretamente, ou por intermédio dos grupos parlamentares e
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bleias Legislativas das Regiões Autónomas” (v. artigo 9 do artigo 12.º da LFP).
Verificada a incongruência da solução adotada, que conduziria a que os Deputados que deixassem de pertencer ao
partido pelo qual se candidataram, ou fossem Deputados independentes no sentido de não representarem qualquer partido político ou de não estarem integrados em grupo parlamentar, não teriam que apresentar contas, o legislador apressou-se
a acrescentar um n.º 10 ao artigo 12.º da LFP que reflete a obrigação de os deputados não inscritos em grupo parlamentar da
Assembleia da República e os deputados independentes das
Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas apresentarem à ECFP, as contas relativas às subvenções auferidas para
efeitos da necessária apreciação e fiscalização, a que se referem os artigos 23.º e seguintes, com as necessárias adaptações.
Este “alargamento” contabilístico, do legislador de 2010, é
muito controvertido, por diversas razões de caráter material e
formal. Em primeiro lugar, põe-se o problema, não resolvido,
de saber qual o regime jurídico aplicável às referidas contas;
o regime geral da LFP? Em segundo lugar, verifica-se um retrocesso na destrinça entre atividade política e atividade parlamentar, com fontes de financiamento diversas, e materialmente muito distintas, sendo duvidoso que uma entidade de
natureza consultiva originária e depois decisória, deva ter, à
luz da Constituição, competência para apreciar receitas e despesas parlamentares, ou seja atividade exercida por titulares
de órgãos de soberania.
Em terceiro lugar, atente-se na dualidade de entidades fiscais possibilitada pela atribuição aos grupos parlamentares
de número de identificação fiscal próprio se o pretenderem,
“sendo-lhes também aplicável os direitos e obrigações de natureza fiscal estabelecidos na lei para os partidos políticos” (v.
artigo 14.º-A, n.º 1, da LFP). Ou seja, agora todo este universo
passa a dispor dos benefícios fiscais dos partidos políticos.
Este “alargamento” veio tornar confusa, e mesmo promíscua, a atividade própria de propaganda política dos partidos
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e a atividade parlamentar, contribuindo para a obscuridade
crescente do regime partidário-parlamentar.
Com estas soluções, os partidos com assento nos parlamentos regionais ganharam a batalha do financiamento das
estruturas regionais e subtraíram à apreciação do Tribunal de
Contas quer a atividade parlamentar regional quer a nacional.
2.4. A fiscalização interna das contas partidárias
Abordamos neste ponto deste capítulo a problemática do
controlo interno das contas, deixando para capítulo próprio e
autónomo a matéria da fiscalização externa que o sistema português expressamente consagrou.
A LFP vem determinar, dentro do quadro de interferência
legislativa mínima na organização interna dos partidos decorrente da LPP, que os estatutos dos partidos políticos devem
prever órgãos de fiscalização e controlo interno das contas da
sua atividade, bem como das contas relativas às campanhas
eleitorais em que participem, por forma a assegurarem o cumprimento do disposto nesta lei e nas leis eleitorais a que respeitem (v. artigo 13.º, n.º 1, da LFP).
Este preceito legal tem numerosas implicações, sendo de
realçar pelo menos as duas seguintes.
A primeira consequência desta determinação estatutária é a
de dever prever-se o órgão responsável pela apresentação das
contas anuais, órgão esse que será durante todo o processo de
apreciação de contas o interlocutor da ECFP.
Assim, o artigo 18.º, n.º 1, da LECFP, determina que no ano
anterior à apresentação das contas (por exemplo, em 2017, para
a apresentação das contas anuais de 2017 em maio de 2018) os
partidos políticos devem comunicar à Entidade o seu responsável, quer seja pessoa singular ou órgão interno do partido.
Ora, nem sempre os estatutos dos partidos distinguem, com
clareza, os órgãos que são responsáveis pelas contas, pelo que
essa determinação tem levantado dúvidas quer ao Ministério
Público quer também à ECFP.
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A segunda consequência tem a ver com a responsabilidade pessoal, quer civil ou penal, quer contraordenacional, dos
dirigentes dos partidos políticos (v. artigo 28.º, n.ºs 1 e 2 e 29.º,
nºs 1 e 2 da LFP). Levantam-se dúvidas sobre se a responsabilidade no processo sancionatório se circunscreve ao direto
responsável pelas contas ou se pode ser alargado a todos os
titulares dos órgãos internos do partido envolvidos na fiscalização, controlo e aprovação das contas282.
Os partidos devem, pois, ter o cuidado de aclarar esta matéria nos respetivos estatutos, para não verem multiplicadas
as coimas aplicadas num só exercício contabilístico.
3. As contas das campanhas eleitorais
3.1. A organização das contas
A contabilidade das receitas e despesas eleitorais rege-se
pelas disposições constantes do Capítulo III da LFP, isto é,
artigos 15.º a 22.º da mesma LFP (v. artigo 12.º, n.º 6, da LFP).
O artigo 15.º, n.º 1, da LFP estabelece que as receitas e
despesas da campanha eleitoral constam de contas próprias
restritas à respetiva campanha e obedecem ao regime do artigo 12.º, isto é, ao regime geral das contas partidárias.
As contas das campanhas são autónomas das contas partidárias desde logo porque os atores eleitorais podem não ser
necessariamente partidos políticos. Estes, em qualquer caso,
devem refletir nas suas contas anuais, as receitas e despesas
eleitorais, colocando-se o problema do desfasamento temporal relativo às mesmas, pois os prazos de apresentação das
respetivas contas podem não coincidir. As regras jurídicas
282 V. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 325/2010, de 16 de setembro, em que se refere
“Por outro, à semelhança do que aconteceu em anteriores acórdãos em que são responsabilizados
os membros de um órgão de partido político (por exemplo, Acórdãos n.ºs 99/09 e 643/09), as guias
foram emitidas para cada um dos responsáveis individuais, conforme resulta desses acórdãos, e não
para o órgão em causa. Aliás, ponto que aqui se revela decisivo, a ser como pretendido pelo requerente, ficaria gorada a intenção legislativa de responsabilização pessoal, duplicando-se, de algum
modo, a responsabilização do partido político infractor, entretanto sancionado. Não houve, assim,
qualquer erro na emissão das guias”.
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sobre as receitas e despesas eleitorais são muito mais restritivas do que as referentes às contas partidárias, pelo que há
que atentar que a respetiva interpretação deve assentar na
compreensão do dualismo de regimes.
Em primeiro lugar, saliente-se a grande dificuldade de
organização contabilística das contas da campanha das eleições gerais para as autarquias locais, sendo porventura de
todas as contas eleitorais, a mais complexa. Neste caso, a lei
determina que a conta tem base municipal, sem prejuízo da
existência de conta respeitante às despesas comuns e centrais
(v. artigo 15.º, n.º 2, da LFP).
Isto significa, desde logo, que haverá tantas contas quantas as candidaturas apresentadas às eleições municipais, o
que exponencia o número de contas abrangidas.
A lei só se refere às assembleias de freguesia diretamente, a propósito do limite de despesas (v. artigo 20.º, n.º 3 da
LFP), devendo deduzir-se que também as candidaturas às
eleições destas devem prestar contas.
Trata-se de um vastíssimo e complexo universo de contas, que o legislador poderia ter alterado, de forma a que o
controlo destas contas não fosse tão difícil e moroso como
tem sido efetivamente.
Basta perguntar o que se passa com as eleições autárquicas de 2013 que não chegaram a ser objeto de decisão de
apreciação de contas pelo Tribunal Constitucional nem tão
pouco pela ECFP para a qual esse processo se presume tenha
sido devolvido, com a reforma de 2018283.
Aliás, a LECFP refere que, tratando-se de eleições autárquicas, a ECFP notifica as candidaturas para apresentarem
conta de âmbito local, sempre que considere que tal elemento é necessário para a apreciação das respetivas contas de
campanha, no prazo previsto no n.º 5 do artigo 27.º (90 dias)
283 No sítio da ECFP na Internet relativo às eleições para as autarquias locais de 2013, verifica-se que foram publicados os orçamentos de campanha, as contas de campanha e as listas de ações e meios de campanha, mas não se encontra publicada decisão de apreciação
de contas, sendo que os prazos de prescrição provavelmente devem ter decorrido.
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da LFP.
O que se deva entender por conta de âmbito local é controverso, embora em nossa opinião tal expressão só possa ser
entendida para aplicação a assembleias de freguesia, já que
a obrigação de prestação de contas de base municipal resulta
diretamente da lei.
Ainda quanto às contas autárquicas, a possibilidade legal
de existência de uma conta de despesas comuns ou centrais,
só é aplicável, em nossa opinião, a candidaturas de partidos
políticos e coligações apresentadas em vários municípios,
havendo até partidos e coligações que apresentam candidaturas em todos ou quase todos os municípios.
Justamente, o n.º 2 do artigo 27.º da LFP, numa solução
aparentemente contraditória, estabelece que cada partido ou
coligação, se concorrer a várias autarquias, apresentará contas discriminadas como se de uma só candidatura nacional
se tratasse, sem prejuízo do n.º 2 do artigo 15.º, ou seja, sem
prejuízo da exigência de apresentação de conta de base municipal.
Ou seja, a incoerência traduzida em contas globais por
oposição a conta municipal não pode ser resolvida em detrimento da conta municipal, já que todo o regime legal se
baseia no município e na freguesia. Já se existirem despesas
comuns e centrais no caso de candidaturas apresentadas por
partidos políticos que concorram a mais de uma autarquia
local, a conta respetiva tem como limite um valor máximo
igual a 10% do limite global admissível para o conjunto das
candidaturas autárquicas apresentadas (v. artigo 37.º, n.º 2,
da LECFP). Deve entender-se que este limite se deve imputar
às contas de base municipal, para efeito de verificação dos
limites das despesas eleitorais em cada município.
Trata-se, na verdade, de um regime contabilístico intrincado dificilmente aplicável, e que tem suscitado discórdia e
dificuldades nas eleições autárquicas realizadas desde 2005
até às últimas de 2017.
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3.2. Os requisitos próprios das contas de campanha
Aplicando-se a todas as campanhas eleitorais, a lei exige
que a cada conta de campanha corresponda conta bancária especificamente constituída para o efeito, onde são depositadas
as respetivas receitas e movimentadas todas as despesas relativas à campanha (v. artigo 15.º, n.º 3 da LFP).
Este preceito foi objeto de jurisprudência uniforme do TC
que explicitou a interpretação acima referida284, contra a prática dos partidos que abriam várias e até numerosas contas
bancárias, por cada campanha. Quanto às eleições autárquicas, claro que sendo a conta de base municipal deverá haver
uma conta bancária para cada uma, sendo duvidoso que possa haver conta bancária nacional para as despesas comuns e
centrais.
A exigência da conta bancária de campanha é crucial para
permitir verificar todos os movimentos de entrada e saída de
dinheiro.
Neste ponto, convém aditar que a LFP determina a apresentação à ECFP, até ao último dia do prazo para a entrega
das candidaturas, pelos candidatos, partidos, coligações e
grupos de cidadãos eleitores, do seu orçamento de campanha,
em suporte informático (v. artigo 15.º, n.º 4, da LFP) que serão
284 V., por exemplo, o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 346/2012, de 3 de julho, no
ponto 9.8. Abertura de diversas contas bancárias (PCP-PEV, PSD e PS) que afirma “A
questão da abertura de diversas contas bancárias de campanha foi já objeto de pronúncia
por parte do Tribunal no Acórdão n.º 617/2011, aí se afirmando que tal abertura configura “uma violação do disposto no artigo 15.º da Lei n.º 19/2003, já que, de acordo com
aquele preceito, a cada conta de campanha corresponde uma conta bancária. Ora, sendo
a conta da campanha para o Parlamento Europeu uma só e de base nacional, só uma
conta bancária lhe pode corresponder. Aliás, só assim se pode concretizar o comando
do n.º 3 daquele artigo que exige que aí sejam depositadas as receitas e pagas todas as
despesas”. Ora, sendo a conta da campanha para as eleições legislativas também uma só
e de base nacional, é esta jurisprudência integralmente transponível para o presente caso.
Além de que uma pluralidade de contas bancárias sempre se traduziria num entrave ao
controlo e na facilitação de movimentações mais difíceis de detetar. Por outro lado, em
relação à argumentação do PS, embora se possam compreender as razões invocadas, não
é possível aceitar que exigências bancárias que sejam, porventura, feitas aos partidos se
sobreponham aos comandos legais. Há assim que concluir que a PCP-PEV, o PPD/PSD e
o PS violaram o n.º 3 do artigo 15.º da Lei n.º 19/2003”.
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disponibilizados no sítio oficial do Tribunal Constitucional na
Internet a partir do dia seguinte ao da sua apresentação (v.
artigo 15.º, n.º 5, da LFP).
Atualmente, a norma relativa aos orçamentos de campanha não tem qualquer efeito jurídico, ao contrário da sua versão originária e até 2010, que previa que a subvenção estatal
eleitoral não poderia ultrapassar o valor das despesas orçamentadas (v. eliminação deste limite pelo artigo 1.º da Lei n.º
55/2010, de 24 de dezembro).
A falta de apresentação ou a apresentação mal elaborada
do orçamento de campanha também não tem consequências
sancionatórias, pelo que esta exigência tem sobretudo um
efeito informativo revelador das intenções de gastos e rendimentos dos seus apresentantes. A comunicação social dá-lhe
grande relevo, difundindo esses orçamentos, muitas vezes objeto de comentários políticos relativos aos gastos e rendimentos de campanha que as candidaturas preveem.
Uma das questões muito debatidas e objeto de jurisprudência do TC foi a aquisição de ativos fixos tangíveis no decurso
da campanha eleitoral285, considerada não aceitável dado o pe285 V. por exemplo, Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 346/2012, de 3 de julho, em que
se refere: “O CDS-PP imputou ainda à campanha despesas com a aquisição de bens, cuja
vida útil se não esgota no período da campanha – a saber, material de escritório, que
inclui uma máquina de encadernar (€ 208,00) e uma máquina de destruir papel (€441,00).
Respondeu o Partido que, “Pese embora o entendimento preconizado pela ECFP – e que
se justificaria se de outros bens se tratasse, entende o CDS, contrariamente, que o tratamento contabilístico efectuado não violou o dever de organização contabilística. Antes
pelo contrário, na senda do que dispõe o POC – ao considerar que a conta Imobilizações
Corpóreas integra os imobilizados tangíveis, móveis ou imóveis, que a empresa utiliza
na sua actividade operacional, que não se destinam a ser vendidos ou transformados
com carácter de permanência superior a um ano –, o procedimento contabilístico adoptado atende à natureza dos bens em causa que não devem ser mensurados como activo
imobilizado. Para que esse reconhecimento se efectuasse tinham de estar verificadas as
características em que assenta o conceito de activos denominados imobilizados, enquanto recursos que uma entidade detém com carácter de continuidade ou permanência, não
se destinando a ser vendidos ou transformados no decurso das suas actividades normais.
Cumprindo o que dispõe o POC, e sublinhando que quer em termos de utilização quer
em termos temporais, isto é, que o seu período de vida útil se esgotou efectivamente
durante o período da Campanha em causa, registar nas contas próprias do Partido 1 máquina de encadernar, no valor de 208€ e 1 máquina de destruir papel, no valor de 441€,
ou, em alternativa, registar como cedência desses bens como donativos em espécie, seria
um procedimento inadequado.
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ríodo curto da campanha e a suscetibilidade de esses ativos
poderem ser objeto de subvenção estatal.
3.3. As contas autónomas e a integração das contas de campanha dos partidos políticos nas respetivas contas nacionais
Existem contas de campanha inteiramente autónomas
apresentadas pelos atores eleitorais não integráveis em partidos políticos, como os candidatos a Presidente da República e
os grupos de cidadãos eleitores que surgem com candidaturas
na altura própria e nos termos da lei eleitoral respetiva.
A estes aplicam-se “mutatis mutandis” as regras relativas
ao financiamento eleitoral.
Já para os partidos políticos, estes devem igualmente apresentar as suas contas de campanha autónomas, mas nas suas
contas anuais não poderão deixar de refletir para além dos
Não tem razão o CDS-PP. A aplicação do POC ao financiamento partidário opera-se, com
as devidas adaptações: deve ser adaptado às contas anuais nos termos do artigo 12.º, n.º
2, da Lei n.º 19/2003 e deve ser adaptado em função da específica conta de campanha
eleitoral, nos termos do artigo 15.º, n.º 1, da Lei n.º 19/2003. Assim, desenrolando-se a
campanha num período limitado de tempo, é nesse período que deve ser aferido o tempo
de vida útil do bem. No presente caso, uma vez que o tempo útil de vida dos bens em
causa não se esgota durante o período da campanha, os referidos bens deveriam ter sido
registados nas contas do Partido, podendo este ceder tais bens à campanha, caso em que o
registo dessa cedência deveria ter sido efetuado nas contas da receita e da despesa, como
contribuição em espécie. Não tendo sido feito, encontram-se as despesas sobreavaliadas
e as receitas subavaliadas, com a consequente violação do artigo 15.º da Lei n.º 19/2003.
F) Em relação ao PCTP/MRPP, foram imputadas à campanha despesas, no montante
de €633,99, relacionadas com a aquisição de bens cuja vida útil não se esgota no período
da campanha e que, por isso, deveriam ter sido capitalizados nas contas do Partido. Respondeu o Partido que “Foram os auditores informados que, o valor de €633,99 referente
à aquisição de um Leitor de DVD e Televisor LCD, não foi capitalizado, pois estes equipamentos foram roubados em virtude de um assalto à sede da Campanha. A ocorrência
foi devidamente reportada à P.S.P.. Se o Tribunal Constitucional assim o entender, será
facultada cópia da ocorrência apresentada. Assim não entende o Partido porque volta a
ser referida a mesma situação já do conhecimento da auditoria (devidamente reportada e
justificada aquando da auditoria realizada)”.
A justificação não procede. O facto de os bens terem sido furtados não invalida a violação
imputada, pois aqueles bens não deveriam ter sido adquiridos pela campanha, mas sim
pelo Partido e por este cedidos à campanha, sendo a cedência devidamente valorada.
É essa, aliás, a incorreção de que aqui se cuida, independentemente do destino que os
bens acabaram por ter. Deste modo, verificou-se incumprimento do artigo 15º da Lei n.º
19/2003”.
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resultados da atividade corrente, também os resultados das
campanhas eleitorais, bem como os respetivos gastos e rendimentos286.
Naturalmente que não havendo muitas vezes coincidência temporal entre contas nacionais e eleitorais, as nacionais
só podem refletir os gastos e rendimentos respeitantes ao ano
sobre que incidem as contas.
Quanto às coligações eleitorais de partidos que também
apresentam contas de campanha autónomas, as respetivas
contribuições e despesas devem estar refletidas nas respetivas
contas nacionais individuais dos partidos.
3.4. O controlo interno das contas de campanha
Para permitir uma separação de responsabilidades, mas
também um controlo rigoroso das contas de campanha, a lei
prevê, para além da figura do mandatário financeiro, que a
coligação de partidos candidatos a qualquer ato eleitoral, bem
como os grupos de cidadãos eleitores candidatos a qualquer
ato eleitoral, e os candidatos a Presidente da República disponham de número de identificação fiscal próprio (v. artigo
14.º-A, n.º 2, da LFP). Tal NIF próprio é atribuído, uma vez
admitida a candidatura, no início de cada campanha eleitoral
e expira com a apresentação das respetivas contas à ECFP (v.
artigo 14.º-A, n.º 2, da LFP).
Na prática, a implementação desta disposição tem sido
muito difícil e pouco utilizada.
Por cada conta de campanha é constituído um mandatário
financeiro, a quem cabe, no respetivo âmbito, a aceitação dos
donativos previstos na lei, o depósito de todas as receitas e a
autorização e controlo das despesas de campanha (v. artigo
21.º, n.º 1, da LFP).

286 V., a este propósito o Regulamento da ECFP n.º 16/2013, de 10 de janeiro, hoje não aplicável, Secção II, ponto 4.2.
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Pode haver para uma candidatura partidária por exemplo,
vários mandatários financeiros, tendo a lei sido alterada, para
prever, a possibilidade de o mandatário financeiro nacional
designar, para além do mandatário financeiro de âmbito local
já previsto na versão originária, mandatário financeiro de âmbito distrital, regional ou local para todos os atos eleitorais, o
qual será responsável pelos atos e omissões que no respetivo
âmbito lhe sejam imputados no cumprimento do disposto na
LFP (v. artigo 21.º, n.º 2, da LFP).
Essa alteração de alargamento não foi adaptada ao preceito
sobre os grupos de cidadãos eleitores, que deve, não obstante, ser devidamente interpretado, no sentido de se exigir às
candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos eleitores
aos órgãos das autarquias locais a designação de mandatário
financeiro local (v. grosseira redação do n.º 3 do artigo 21.º da
LFP). Aliás, para estes atores não faz sentido prever um mandatário financeiro nacional, ou mesmo distrital ou regional.
A lei impõe que, no prazo de 30 dias após o termo do prazo
de entrega de listas ou candidatura a qualquer ato eleitoral,
o partido, a coligação, o grupo de cidadãos ou o candidato a
Presidente da República promovam a publicação, em jornal
de circulação nacional, da lista completa dos mandatários financeiros (v. n.º 4 do artigo 21.º da LFP). Esta disposição foi
igualmente alterada em 2010, suscitando a sua redação atual
discordância pela obrigação de publicação em jornal nacional,
em vez de jornal de circulação local, que não se justifica para
o caso dos grupos de cidadãos eleitores.
Os mandatários financeiros são responsáveis pela elaboração e apresentação das respetivas contas de campanha (artigo
22.º, n.º 1, da LFP).
E os candidatos a Presidente da República, os partidos políticos ou coligações, os primeiros candidatos de cada lista ou
o primeiro proponente de cada grupo de cidadãos eleitores
candidatos a qualquer ato eleitoral, consoante os casos, são
subsidiariamente responsáveis com o mandatário financeiro
(artigo 22.º, n.º 2, da LFP).
228 | O financiamento político e o Direito

PARTE II - O FINANCIAMENTO POLÍTICO À ESCALA PORTUGUESA

CAPÍTULO IX
O Órgão Externo de Fiscalização das Contas
1. Natureza, composição e estatuto do órgão fiscalizador
Até à entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 1/2018, o sistema de fiscalização das contas partidárias, desde 1994287, e
eleitorais, desde 2005288, assentava essencialmente no Tribunal
Constitucional que decidia, após parecer da ECFP, que fora
criada em 2003 justamente para coadjuvar aquele órgão de
soberania no exercício das suas competências em matéria de
apreciação de contas.
O sistema legalmente criado e efetivamente constituído
e aplicado desde então contribuiu, em nossa opinião, para o
aumento da transparência e da credibilização das contas dos
partidos e das campanhas eleitorais, nomeadamente pelo impacto direto das decisões do Tribunal Constitucional sobre os
auditados, funcionando como instrumento coercivo de violações da lei e das regras contabilísticas de diversa ordem e simultaneamente como fator dissuasor da prática de ilícitos até
aí quase impunes, e pela muito positiva aceitação mediática
das decisões sempre amplamente difundidas e analisadas em
todos os órgãos de comunicação social.
O sistema funcionou durante mais de vinte anos, tendo
287 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, Relance sobre 20 Anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional de julgamento das contas anuais dos Partidos Políticos
in Estudos em Memória do Conselheiro Artur Maurício, cit. e O Órgão de Controlo Externo do Financiamento Político – Notas de Estudo Comparado, de Historial e de Reflexão
in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos cit.
288 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, A Fiscalização das Contas das
Campanhas Eleitorais à Luz da Jurisprudência do Tribunal Constitucional, em Estudos
em Homenagem a Rui Machete, cit.
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sido substancialmente modificado em 2018, com normas de
aplicação retroativa a todos os processos pendentes então no
TC289.
Como refere JAIME CÁRDENAS GRACIA sobre a vida
política nos países democráticos, fazem falta órgãos que vigiem os excessos dos partidos e dos grupos de interesses
nacionais e transnacionais. Ninguém duvida que no mundo
contemporâneo os partidos exercem atividade política através
das instituições: no legislativo, no executivo e às vezes, até indevidamente, no poder judicial. Adotam decisões, aprovam,
interpretam e aplicam as leis: Quem os controla? Este é um
dos problemas da democracia representativa: a corrupção e o
uso indevido de dinheiros públicos. Uma das causas dessa crise deve-se à incapacidade de os controlar devidamente quando se apoderam ou abusam das instituições. Uma boa dose de
controlo por parte de órgãos técnicos com atribuições muito
bem definidas, com transparência e responsabilidade, poderia
fazer muito bem aos sistemas democráticos e aos principais
partidos políticos 290.
Neste Capítulo, trataremos do regime em vigor que hoje
assenta basicamente na ECFP, cabendo ao Tribunal Constitucional pronunciar-se apenas em sede de recurso e aparentemente limitado ao processo sancionatório (v. artigo 23.º, n.º
1, da LFP). Na LTC, diferentemente, está prevista a competência do Tribunal Constitucional para apreciar, em sede de
recurso de plena jurisdição, em plenário, as decisões da ECFP
em matéria de regularidade e legalidade das contas dos partidos políticos, nelas incluindo as dos grupos parlamentares, de
deputado único representante de um partido e de deputados
289 V. MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, Uma estranha causa de prescrição-Breve Comentário ao Acórdão n.º 372/2018, de 4 de julho, do Tribunal Constitucional,
in Estudos em Homenagem a Rui Pena, org. Rui Machete, José Matos Correia, Agostinho
Pereira de Miranda, Pedro Melo e Nuno Pena, Almedina, Coimbra, cit.
290 V. JAIME CÁRDENAS GRACIA, La autonomia de los Organes Electorales, Una reflexión
comparada in Estudios de teoría del Estado e Derecho Constitucional en honor de Pablo
Lucas Verdú, dirigido por RAÚL MORODO e PEDRO DE VEGA, tomo III, Universidade
Complutense, Madrid, 2001 e Universidad Nacional autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicos, pp. 2057-2087, p. 2064.
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não inscritos em grupo parlamentar ou de deputados independentes, na Assembleia da República e nas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e das campanhas eleitorais,
nos termos da lei, incluindo as decisões de aplicação de coimas [v. artigo 9.º, alínea e)]. Ou seja, à luz da LTC, há recurso
quer das decisões da ECFP sobre as contas dos partidos, e as
contas das campanhas eleitorais, quer das decisões de aplicação de coimas, que, neste caso, abrangem todas as decisões da
ECFP quer se trate de contas dos partidos quer de contas de
campanhas eleitorais quer de aplicação de sanções.
Contudo, o recurso de decisões da ECFP de aplicação de
coimas, caso a epígrafe do artigo 103-A da LTC tivesse valor
prescritivo – apreciação de recurso de aplicação de coima em
matéria de contas dos partidos políticos – circunscreveria o
recurso apenas às contas dos partidos.
Para tentar deslindar a questão da recorribilidade das decisões da ECFP para o TC, há que averiguar o que dispõe a
terceira lei sobre o assunto – LECFP. Ora, no artigo 23.º que se
manteve desde a sua versão originária, prevê-se que dos atos
da Entidade cabe recurso para o Tribunal Constitucional, em
plenário (n.º 1), sendo irrecorríveis os atos da Entidade que se
traduzam em emissão de recomendações ou que se destinem
apenas a instruir ou a preparar decisões do Tribunal Constitucional, com ressalva daqueles que afetem direitos e interesses
legalmente protegidos (n.º 2).
Porém, a faculdade de recorrer das decisões da ECFP, como
resulta do artigo 46.º da LECFP, está limitada às decisões de
aplicação de sanções (artigo 46.º, n.ºs 1 e 2), podendo admitir-se que o n.º 3 do mesmo artigo 46.º se aplica também às decisões de apreciação de contas dos partidos políticos, deixando
de fora as contas das campanhas eleitorais.
Conjugando todos os preceitos agora convocados, há que
concluir que existe uma cláusula geral de recorribilidade para
o TC de todas as decisões da ECFP constante da LTC, mas
todos os restantes preceitos parecem excluir o recurso para
o TC das decisões da ECFP sobre as contas das campanhas
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eleitorais (não há processo próprio previsto na LTC) e sobre as
decisões sancionatórias da ECFP de contas de campanha (não
há processo específico previsto na LTC) o que implica uma
grande confusão em matéria de tutela judicial do aparato que
se pretendeu erigir em 2018.
A ECFP pareceria assim ter a decisão última em matéria de
contas de campanhas eleitorais o que reforçaria o seu papel e
a sua função.
Contudo, tal contradiz frontalmente a solução de que todas as decisões enunciadas da ECFP são recorríveis para o TC.
Aplicar aqui o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, para efeito de qualificação das decisões da ECFP como
atos administrativos passíveis de impugnação, como alguns
sugerem, ou o Código de Processo Penal (artigo 407.º, n.º 1)291,
para aplicar um processo de dois em um, em que todos os
recursos de decisões de apreciação de ilegalidades e de irregularidades das contas só são apreciados pelo TC apenas no final
por ocasião da impugnação das decisões sancionatórias, é tentar reduzir um processo especial, previsto em leis substantiva
e processual específicas, a um qualquer processo comum de
natureza meramente administrativa ou contraordenacional.
Em nossa opinião, deveria haver recursos distintos para as
decisões de apreciação das contas e para as decisões de aplicação de sanções. Na realidade, só depois de apreciado o primeiro recurso pelo TC, confirmando ou infirmando as ilegalidades e irregularidades imputadas pela ECFP, e fixada a matéria
contabilística, está esta Entidade em condições de aplicar as
coimas respetivas, circunscritas àquelas imputações que o TC
manteve e apesar de as mesmas coimas serem também elas
impugnáveis, de acordo com um processo próprio previsto
291 Parece ser esta a posição do Tribunal Constitucional, como decorre do seguinte excerto do
Acórdão n.º 421/2020, de 14 de julho: “2. Desta decisão foram interpostos recursos pelo PURP
e pelo Mandatário Financeiro, António Manuel Mateus Dias, nos termos dos artigos 23.º da LEC
e 9.º, alínea e), da Lei do Tribunal Constitucional (LTC). Após várias vicissitudes processuais,
determinou-se a subida dos recursos a final, por ocasião da impugnação da decisão sancionatória,
nos termos do n.º 3 do artigo 407.º do Código de Processo Penal (doravante, CPP), ex-vi do artigo
41.º do Regime Geral das Contraordenações (doravante, RGCO)”.
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na lei, não haveria lugar a uma dupla defesa e a uma dupla
apreciação da mesma matéria que verdadeiramente não se
justifica, por se tratarem de questões diferentes. Isto é, primeiro deve-se avaliar quais as ilegalidades e irregularidades das
contas que o TC mantém na sua decisão de recurso e acatando
essa decisão, a ECFP estará em condições de aplicar as coimas às imputações subsistentes. Por seu turno pode recorrer-se dessa decisão contraordenacional, por exemplo quanto ao
montante da coima aplicada e sua adequação à violação já julgada em sede de recurso.
Ainda é escassa a jurisprudência do TC de recursos destes,
surgindo o Acórdão n.º 421/2020, como o primeiro Acórdão
de recurso, já no âmbito do novo regime de 2018, que, apesar
de alguns votos de vencido, indica a posição maioritária do
TC, desde logo quanto à recorribilidade das decisões da ECFP.
Seguem-se-lhe os Acórdãos n.ºs 754/20, 755/20, 756/20,
757/20 e 758/20.
Deixaremos então para mais adiante a questão da natureza
dos atos da ECFP e a posição do TC sobre a mesma.
Apesar da reforma radical efetuada quanto ao principal órgão externo fiscalizador, não houve quaisquer mudanças na
natureza e estatuto da Entidade, como se esperaria dadas as
suas novas e acrescidas funções decisórias.
Trata-se então de um órgão independente que funciona
junto do Tribunal Constitucional e que tem como funções a
apreciação e fiscalização das contas dos partidos políticos e
das campanhas eleitorais, bem como a aplicação das respetivas coimas (v. artigo 24.º, n.º 1 da LFP e artigo 2.º da LECFP).
Consiste sem dúvida num órgão, que sendo uma espécie
de órgão subsidiário do Tribunal Constitucional, ele próprio
um órgão de soberania, tem uma natureza mais próxima da
de uma entidade administrativa independente, não dispondo
de autonomia financeira nem de autonomia administrativa,
porquanto não dispõe de orçamento próprio292, sendo que as
292 Só recentemente foi o Tribunal Constitucional dotado de autonomia administrativa e
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coimas que arrecada não constituem receita própria, nem os
atos que pratica se podem considerar atos administrativos em
sentido próprio por serem, ainda que não na sua totalidade,
recorríveis para o TC. Veremos que para o TC os atos da ECFP
são atos administrativos, o que se figura incompatível com o
regime legal desses atos diretamente recorríveis para o TC e
não para os tribunais administrativos ou judiciais.
Aliás, em matéria de apoio administrativo, a ECFP recebe-o do TC, sendo os encargos com o seu funcionamento suportados pela dotação orçamental atribuída ao TC e as correspondentes despesas imputadas à atividade criada para esta
Entidade (artigo 13.º, n.º 1 e 2 da LECFP).
A ECFP pode, sob autorização do Presidente do Tribunal
Constitucional, requisitar ou destacar técnicos qualificados de
quaisquer serviços públicos ou recorrer, mediante contrato,
aos serviços de peritos ou técnicos qualificados exteriores à
Administração Pública, a pessoas de reconhecida experiência
e conhecimentos em matéria de atividade partidária e campanhas eleitorais, a empresas de auditoria ou a revisores oficias
de contas. Estes contratos podem ser celebrados por ajuste direto e a sua eficácia depende unicamente da respetiva aprovação pelo Tribunal Constitucional (v. artigo 13.º, n.º 3 e 4 da
LECFP e também artigo 25.º, n.º 2 e 3 da LFP).
A Entidade está, pois, totalmente dependente do TC, ao
menos nos planos administrativo e financeiro, mas já não na
liberdade de atuação e de decisão, sendo assim que se entende
a caraterização como órgão independente. Há, pois, que admitir que a ECFP é um órgão do Estado com funções específicas, mas não sendo um órgão puramente administrativo nem
um órgão judicial opera no âmbito da atividade jurisdicional
do Estado e não necessariamente do da atividade administrativa estadual.

financeira, e de orçamento próprio, inscrito nos encargos gerais do Estado no Orçamento
do Estado, pela Lei Orgânica n.º 11/2015, de 28 de agosto, que alterou a LTC.
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A ECFP tem uma composição muito restrita, que abrange
um presidente e dois vogais, devendo um destes pelo menos
ser revisor oficial de contas (artigo 25.º, n.º 1, da LFP e 5.º, n.ºs
1 e 2 da LECFP).
São eleitos pelo Tribunal Constitucional em plenário em
lista elaborada por iniciativa do Presidente do Tribunal Constitucional, por uma maioria de 8 votos (artigo 6.º da LECFP),
por um período de 4 anos, renovável uma vez por igual período e cessam funções com a tomada de posse do membro
designado para ocupar o respetivo lugar (artigo 5.º, n.º 3, da
LECFP).
Em princípio, não podem ser destituídos, sendo, no entanto, disciplinarmente responsáveis perante o Tribunal Constitucional por atos praticados no exercício das suas funções,
devendo a instrução do processo ser realizada pelo secretário-geral e incumbindo a decisão final ao Presidente, com recurso
para o plenário, que julga definitivamente (v. artigo 8.º, n.º 11,
da LECFP).
Os membros da ECFP estão sujeitos a um regime apertado de incompatibilidades quer quanto a cargos políticos quer
quanto a atividades, nomeadamente partidária (artigo 7.º da
LECFP). Assim não podem:
- ser titulares de órgãos de soberania, das Regiões Autónomas ou do poder local;
- exercer quaisquer funções em órgãos de partidos, de
associações políticas ou de fundações com eles conexas, nem desenvolver atividades político-partidárias
de caráter público;
- durante o período de exercício do cargo, fica suspenso
o estatuto decorrente da filiação em partidos ou associações políticas;
- exercer quaisquer funções ou deter participações sociais nas empresas de auditoria ou quaisquer outras
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nhas eleitorais;
- exercer quaisquer funções ou deter participações sociais nas empresas que direta ou indiretamente forneçam meios específicos de propaganda aos partidos ou
em campanhas eleitorais.
Na prática, também tem sido aplicado aos membros da
ECFP as incompatibilidades resultantes do regime legal geral
aplicável aos titulares de cargos públicos, o que é duvidoso,
atendendo a que se lhes aplica a LECFP, regime normativo
especial que derroga a aplicação do regime geral. Esta interpretação é corroborada pela norma especial que lhes exige a
apresentação de declaração de património e rendimentos no
Tribunal Constitucional, nos termos da legislação aplicável
(n.º 6 do artigo 7.º da LECFP) norma que seria dispensável se
a estes membros se aplicasse o regime geral.
Quanto ao estatuto, equipara-se, para efeitos remuneratórios, o presidente da ECFP a inspetor-geral de Finanças e os
vogais a subinspetor-geral de Finanças (v. artigo 8.º, n.º 1, da
LECFP).
Dado tratar-se de um cargo por um período curto, e renovável apenas uma vez, estabelecem-se garantias de vária ordem de modo que o cargo não acarrete prejuízos para o membro. Assim, os membros da ECFP (v. artigo 8.º da LECFP):
- não podem ser prejudicados na estabilidade do seu
emprego, na sua carreira e no regime de segurança social de que beneficiem por causa do exercício das suas
funções;
- retomam automaticamente as funções que exerciam à
data da posse, ou aquelas para que foram transferidos
ou nomeados durante o período de funções na Entidade, designadamente por virtude de promoção;
- não perdem a antiguidade nos seus empregos nem podem ser prejudicados nas promoções a que entretanto
tenham adquirido direito;
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- no caso de se encontrarem investidos em função pública temporária, por virtude de lei, ato, ou contrato,
veem o respetivo prazo ser suspenso;
- caso sejam magistrados judiciais ou do Ministério Público, funcionários ou agentes da administração central,
regional ou local ou de institutos públicos, exercem os
seus cargos em comissão de serviço ou em regime de
requisição, conforme os casos, com a faculdade de optar pelas remunerações correspondentes aos cargos de
origem;
- caso sejam trabalhadores de empresas públicas ou privadas, exercem as suas funções em regime de requisição, nos termos da lei geral em vigor para o respetivo
sector;
- caso exerçam funções docentes ou de investigação científica no ensino superior podem continuar no exercício
dessas funções, sem prejuízo de, quando as mesmas
forem exercidas em estabelecimento de ensino público,
poderem requerer a suspensão dos respetivos contratos ou dos prazos para a apresentação de relatórios ou
prestação de provas a que estejam adstritos.
A lei não exige exclusividade de exercício de funções, podendo os membros optar pelo regime de exclusividade ou de
acumulação, caso em que auferem 50% da respetiva remuneração (v. artigo 8.º, n.º 10, da LOFECFP).
Dada a extensão das funções, atribuições e competências
que a ECFP exerce, como veremos de seguida, a composição
da ECFP deveria ser alargada pelo menos para 5 membros, em
que pelo menos dois deveriam ser revisores oficias de contas.
Também entendemos que o Tribunal Constitucional deve
dar todo o apoio administrativo e financeiro à ECFP, tendo
presente que esta exerce uma atividade permanente e constante bem diversa da pura atividade jurisdicional dependente
sempre e por natureza de impulso processual exterior.
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Em jeito de conclusão preliminar, dir-se-á que a ECFP é
uma entidade “sui generis” dificilmente catalogável, na qual
releva a característica da independência face aos atores políticos e ao poder político, pelo que a sua colocação sob a alçada
do TC se justificou numa primeira fase. A reforma de 2018
deveria ter ido bem mais longe e eventualmente jurisdicionalizado desde logo quanto à respetiva composição e autonomizado a própria ECFP.
2. Funções, atribuições e competências da ECFP
A ECFP foi criada pela LFP em 2003, mas constituída em
2005, após a adoção da LECFP em 2005.
A sua função inicial era a de mero órgão coadjutor técnico
do Tribunal Constitucional ao qual competia a apreciação e
fiscalização das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais (ver versão originária do artigo 24.º da LFP e
do artigo 2.º da LECFP).
Com a reforma de 2018, a ECFP passou de órgão auxiliar
a órgão principal passando a ter como funções quer a apreciação e fiscalização das contas dos partidos políticos quer
a aplicação das respetivas coimas [v. versão atual do artigo
24.º da LFP e artigo 2.º da LECFP que não se refere à aplicação de coimas, que surge referenciada no artigo 9.º, n.º 1,
alínea d)].
Essas duas funções correspondem, pois, às atribuições
que lhe estão cometidas, sendo que ambas transitaram da
esfera de atribuições do TC para a ECFP, havendo que sublinhar que antes da reforma a ECFP não tinha qualquer papel,
qualquer intervenção no processo de contraordenações, cuja
iniciativa era do Ministério Público, com base em Acórdão
prévio do TC de julgamento das contas.
A ECFP herda, pois, as atribuições do TC, não tendo, contudo, a sua natureza e estatuto sofrido modificações que lhe
permitissem fazer face a uma alteração tão profunda. Basta
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dicionais e escassos poderes de fiscalização que ultrapassem
a esfera dos atores fiscalizados.
Deste modo, as competências que a ECFP já detinha e que
eram muito vastas, mantem-nas recebendo ainda o acréscimo
de passar a ser o órgão decisor em matéria de contas e o órgão
decisor de aplicação de coimas.
Assim, compete à ECFP nomeadamente (ver sobretudo artigos 24.º da LFP e 9.º da LECFP):
- instruir os processos respeitantes às contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais;
- fiscalizar a correspondência entre os gastos declarados
e as despesas efetivamente realizadas, no âmbito das
contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais; esta é uma das atividades mais complexas exercidas pela ECFP;
- realizar inspeções e auditorias de qualquer tipo ou natureza às contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais; tais inspeções e auditorias bem como as
auditorias obrigatórias às contas dos partidos políticos
e às contas das campanhas eleitorais e demais atos inspetivos, são feitos em nome e por conta da ECFP, ainda
que as auditorias venham a ser realizadas por sociedades de revisores oficiais de contas;
- decidir acerca da regularidade e da legalidade das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais,
bem como aplicar as respetivas coimas;
- elaborar lista indicativa do valor dos principais meios
de campanha, designadamente publicações, painéis
publicitários e meios necessários à realização de comícios e de propaganda política com vista ao controlo
dos preços de aquisição ou de venda de bens e serviços prestados, previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do
artigo 8.º da LFP; esta lista deve ser divulgada até ao
dia da publicação do decreto que marca as eleições,
não podendo dela constar qualquer dado suscetível de
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identificar a fonte das informações divulgadas; deve
ser disponibilizada no sítio oficial do TC na Internet no
dia seguinte à sua apresentação e serve de meio auxiliar nas ações de fiscalização;
- emitir recomendações genéricas, com caráter objetivo e estritamente vinculadas à lei, dirigidas a uma ou
mais entidades, cujas contas estejam sujeitas aos seus
poderes de controlo e fiscalização (ver artigo 11.º da
LECFP); em regra, a ECFP emite recomendações para
cada campanha eleitoral293.
A lei esclarece que as competências da ECFP são exercidas
relativamente aos partidos políticos e às campanhas eleitorais
para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu,
para as Assembleias Legislativas Regionais, para as autarquias locais e para Presidente da República.
É, pois, claro que a ECFP tem uma competência limitada,
não lhe cabendo, por exemplo, imiscuir-se na ação de outras
entidades fiscalizadoras de campanhas eleitorais, como a CNE,
podendo, no entanto, haver factos ou atos que tenham repercussão nas contas e sobre os quais a ECFP não deve deixar de
se pronunciar, ainda que eventualmente não lhe caiba decidir.
Tal sucede sobretudo no campo dos ilícitos criminais previstos na LFP, já que a ECFP é competente para aplicar as sanções previstas na LFP e na LECFP, mas não as sanções penais
(v. artigo 46.º, n.º 1 da LECFP). Assim que toma conhecimento
desse tipo de ilícitos, deve comunicá-los de imediato ao Ministério Público para os devidos efeitos, pelo que os factos
indiciadores de ilícito criminal podem simultaneamente ser
descritos nas decisões de apreciação das contas.
Ao conjunto de competências acima listadas, deve acrescentar-se o poder de a ECFP solicitar a quaisquer entidades,
públicas ou privadas, as informações e a cooperação neces293 Todas as Recomendações adotadas pela ECFP para cada campanha eleitoral encontram-se publicitadas no sítio na Internet do Tribunal Constitucional, ECFP.
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sárias (v. artigo 24.º, n.º 7, da LFP) para o exercício das suas
funções (v. artigo 15.º da LECFP).
Um dos pedidos de informação mais relevantes para a
atividade de controlo da ECFP é obter junto das instituições
financeiras nas quais se baseiam os fluxos de dinheiro dos
atores políticos dados sobre essas movimentações bancárias.
Ora, em geral, os bancos escudam-se na lei do sigilo bancário para não prestarem informações à ECFP. Entendemos que
este dever das instituições de colaboração deve prevalecer sobre a referida legislação, de sigilo294, desde logo porque será
impossível à ECFP analisar contas bancárias se não tiver acesso às mesmas através da informação prestada pelas próprias
instituições e respetiva confrontação com os dados fornecidos
pelos partidos. Por outro lado, trata-se de um dever previsto
numa Lei Orgânica de valor reforçado, contrariamente à legislação do sigilo bancário que consta de legislação ordinária (lei
ou decreto-lei).
Em qualquer caso, a falta de cumprimento deste dever não
acarreta qualquer sanção.
3. Sede, organização e funcionamento da ECFP
A ECFP tem sede em Lisboa, podendo funcionar em instalações do Tribunal Constitucional, de acordo com o artigo 4.º
da LECFP.
Na prática, começou por funcionar na sede do próprio TC,
logo depois em instalações arrendadas pelo TC, depois novamente na sede do TC, até mais recentemente, em 2019, que
passou a funcionar em local distinto.
294 Na versão mais recente da Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto, ver artigo 78.º e artigo 79.º
que prevê que os factos ou elementos das relações do cliente com a instituição podem
ser revelados, mediante autorização do cliente, transmitida à instituição, não constando
qualquer referência específica à ECFP. Na prática, os auditores solicitam autorização aos
partidos políticos para efetuarem a devida circularização, mas para além da questão dos
custos bancários associados que recaem sobre os partidos, a ECFP só dispõe dos dados
que os partidos fornecem não podendo fazer uma fiscalização genérica, mesmo através
do Banco de Portugal.
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Todo o apoio administrativo e financeiro é prestado pelo
TC, como se viu antes, pelo que o funcionamento da Entidade
está totalmente dependente dele.
Dispõe de pessoal que, tal como os membros da Entidade,
e todos os seus colaboradores eventuais ou permanentes, estão especialmente obrigados a guardar sigilo dos factos cujo
conhecimento lhes advenha exclusivamente pelo exercício das
suas funções, e que não possam ser divulgados, nos termos da
lei (v. artigo 14.º da LECFP).
Tratando-se de um órgão composto por 3 vogais, pode tomar deliberações por maioria, prevendo-se que esta seja de
dois votos favoráveis (v. artigo 12.º da LECFP). Deve então
a ECFP referenciar como foram adotadas as deliberações na
ata da reunião respetiva (eventualmente aplicando-se o artigo
34.º do Código do Procedimento Administrativo).
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CAPÍTULO X
Os procedimentos de fiscalização externa das contas
1. A apreciação das contas anuais dos partidos políticos
A lei estabelece dois procedimentos de apreciação das contas, um para as contas anuais dos partidos políticos e outro
para as contas das campanhas eleitorais, distintos dos respetivos procedimentos contraordenacionais que abordaremos no
capítulo seguinte.
No procedimento incidente sobre as contas anuais partidárias, podemos detetar as seguintes fases:
-

Apresentação de contas;
Auditoria;
Verificação da omissão de apresentação de contas;
Relatório;
Resposta;
Decisão.

Na primeira fase, os partidos políticos existentes e constantes do registo do TC entregam à ECFP as suas contas anuais,
até ao fim do mês de maio do ano seguinte (artigos 25.º da
LECFP e 26.º, n.º 1, da LFP). O envio da conta anual normalmente vem acompanhado da comunicação das ações de propaganda política que o partido tenha realizado, bem como os
meios nelas utilizados que envolvam um custo superior a um
salário mínimo (referencial aqui distinto do IAS, devendo esses dados ser apresentados em suporte escrito ou em suporte
informático, de modo a cumprir a obrigação prevista no prazo
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legalmente estabelecido que termina na data de entrega das
contas (v. artigo 16.º, n.ºs 2, 3 e 5 da LECFP). A LECFP, no artigo 19.º, prevê a elaboração de uma base de dados para este
efeito, cuja implementação se tem vindo a verificar ser dispendiosa e de grande complexidade técnica, pelo que este preceito deveria ser modificado, prevendo um sistema mais simples
de compilação e tratamento de dados, até porque os partidos
só fornecem os dados uma única vez e não regularmente à
medida que as ações se vão realizando.
A ECFP, em regra, publicita as contas e as listagens de
ações de campanha no sítio na Internet do TC-ECFP, cumprindo as alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 20.º da LECFP, que, no
entanto, não estabelecem prazo para essa publicitação.
A comunicação social difunde amplamente as contas a partir dessa publicitação, que se revela ser de muita importância
para a prossecução do princípio da transparência.
Recebidas as contas e as listagens de ações de campanha e
uma vez publicitadas, os processos, um por cada partido, são
instruídos, passando-se à segunda fase, da auditoria.
A auditoria é obrigatória e pode ser efetuada diretamente
pela própria ECFP ou indiretamente por empresas de auditoria escolhidas, por ajuste direto ou outro meio de seleção,
incluindo concurso público. Essa auditoria é realizada desde
logo à contabilidade dos partidos políticos, circunscrita, no
seu âmbito, objetivos e métodos, aos aspetos relevantes para o
exercício da sua competência (v. artigo 27.º da LECFP). Deve
proceder-se à verificação da correspondência entre os gastos
declarados e as despesas efetivamente realizadas pelos partidos políticos, no âmbito de ações de propaganda política, devendo controlar os preços de aquisição ou de venda de bens e
serviços à luz da lista indicativa do valor dos principais meios
de propaganda política elaborada e publicitada pela ECFP.
Nesta fase, trata-se de verificar se há irregularidades e ilegalidades nas contas, e por isso é necessário tempo, prevendo
a lei um prazo máximo de seis meses (v. artigo 30.º, n.º 4, da
LECFP), o que, na prática, não tem sido possível observar.
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Ou seja, não se trata de uma mera verificação contabilística das contas, mas muito mais amplamente de certificação da
relação entre gastos declarados e efetivamente realizados, de
análise dos valores faturados à luz da lista de preços previamente elaborada etc.
Caso algum partido não entregue contas, pode autonomizar-se, para os faltosos, uma fase, ou melhor, um procedimento autónomo, em que a ECFP toma uma decisão de verificação
de incumprimento da obrigação de entrega de contas. Com
efeito, no caso de omissão de apresentação de contas, a ECFP
deve verificar se ocorreu alguma circunstância que justifique
o incumprimento. Caso nenhuma circunstância exclua a relevância do incumprimento dessa obrigação legal que impende sobre todos os partidos políticos, por igual, então a ECFP
deve tomar uma decisão no sentido de que o partido violou a
obrigação legal de apresentação de contas anuais, aplicando
as respetivas sanções, matéria esta que veremos no próximo
capítulo.
Em nossa opinião, não se torna necessário sequer elaborar
um relatório, ou mesmo notificar o partido ou aguardar resposta das razões que este possa alegar sobre o incumprimento.
Questão diversa é a de saber até quando pode a ECFP receber as contas do partido faltoso e caso estas sejam entregues
com atraso se deve ainda assim apreciá-las.
Do ponto de vista jurídico, parece-nos claro que o partido
ou cumpre ou não cumpre na data fixada a sua obrigação legal. Se não cumpre deve ser verificada essa omissão nos termos que se enunciaram. Do ponto de vista da auditoria de outras contas, pode ser útil à ECFP receber as contas com atraso,
ainda que não as vá instruir, para efeito de comparação com
as anteriores e as seguintes ou até mesmo com as contas das
campanhas eleitorais. Deve, pois, a ECFP, caso entenda receber as contas com atraso, comunicar ao partido as razões pelas
quais decide receber as contas, apesar de ter já emitido ou de
estar prestes a emitir uma decisão de incumprimento.
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A fase da auditoria termina com a fase da elaboração e
aprovação pela ECFP do relatório do qual constam os resultados da auditoria e das questões nela suscitadas incluindo a
diferença entre o que é declarado e a realidade (v. artigo 30.º,
n.ºs 1 e 2, da LECFP).
Cada relatório é notificado aos partidos políticos para se
pronunciarem, querendo, no prazo de 30 dias, prestando os
esclarecimentos que tiverem por convenientes (v. n.º 5 do artigo 30.º, cuja deficiente redação parece apontar para a elaboração de um relatório único abarcando todos os partidos
políticos o que não é manifestamente pertinente).
É no relatório que se deve integrar o poder de a ECFP solicitar esclarecimentos aos partidos políticos, bem como verificada qualquer irregularidade suscetível de ser suprida, notificá-los para procederem à sua regularização no prazo que lhes
for fixado e nas contas relativas ao ano em que foi detetado,
suspendendo-se o prazo de um ano para a pronúncia definitiva da ECFP até ao termo do prazo fixado pela ECFP (v. artigo
26.º, n.ºs 3 e 4, da LFP).
Pensamos que é, na fase do contraditório, que se devem
esclarecer e suprir irregularidades, podendo então o prazo de
resposta ser prolongado por iniciativa da ECFP. A entender-se, de outra maneira, abrir-se-ia uma fase pós-decisão que
eternizaria ou bloquearia o processo de apreciação pelo que
há que interpretar e conjugar harmoniosamente os referidos
preceitos legais.
Em suma, na resposta o partido esclarece as questões levantadas no relatório da ECFP e eventualmente corrige irregularidades detetadas descritas no relatório e que sejam supríveis.
Após o contraditório e a eventual correção das contas propostas, passa-se à fase da decisão da ECFP que pode ter um de
três conteúdos possíveis.
No caso de a ECFP aceitar a correção das contas, deve publicitar a respetiva correção, nos mesmos termos da publicitação das contas e com indicação no respetivo local de que se
trata de contas corrigidas.
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A ECFP pode concluir que o partido político não prestou
contas, baseado no incumprimento dessa obrigação, porque às
contas apresentadas não subjaz um suporte documental e contabilístico devidamente organizado, nas suas várias vertentes,
que permita conhecer da situação financeira e patrimonial dos
partidos (v. artigo 32.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, da LECFP). Esta
situação é diversa da omissão de apresentação de contas acima sinalizada, porque houve apresentação de documentação,
mas que não pode ser considerada como correspondendo ao
cumprimento da obrigação legalmente imposta.
A ECFP pode, ao invés, concluir que o partido cumpriu
integralmente a sua obrigação, considerando então as contas
desse partido como prestadas.
Um terceiro sentido possível de decisão, aliás o mais comum, é o de considerar as contas prestadas com irregularidades, devendo todas as irregularidades apuradas ser discriminadas (v. artigo 32.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LECFP).
Acrescentaria que as irregularidades que a ECFP considerou
que o partido conseguiu suprir, devem ser referenciadas,
enunciando-se as que não logrou ultrapassar, devendo também aqui incluir-se as ilegalidades, no sentido da jurisprudência firmada pelo TC sobre esta diferença.
Com a decisão da ECFP, que deve ser notificada aos partidos políticos (v. artigo 32.º, n.º 5, da LECFP,) fica concluído o
processo de apreciação das contas anuais do partido.
As decisões são objeto de publicitação no sítio na Internet do
Tribunal Constitucional (v. artigo 20.º, n.º 2, alínea f), da LECFP)
e foi prática corrente no passado publicitar os relatórios de auditoria (v. artigo 20.º, n.º 2, alínea d), última parte, da LECFP) só
após a decisão final, em virtude de as respostas não serem publicitadas e assim não se perceber a diferença entre o relatório
inicial e a decisão final já que esta deve refletir o contraditório.
Destas decisões cabe recurso para o plenário do TC, cujos
acórdãos também estão sujeitos a publicitação no sítio na Internet do Tribunal Constitucional (v. artigo 20.º, n.º 1, alínea
e), da LECFP).
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2. A apreciação das contas das campanhas eleitorais
No procedimento de apreciação de contas de campanhas
eleitorais são detetáveis fases distintas que podemos designar
como:
-

Apresentação de contas;
Auditoria;
Verificação da omissão de apresentação de contas;
Relatório;
Resposta;
Decisão.

As normas legais aplicam-se a todas as campanhas eleitorais, prevendo-se exceções para as eleições autárquicas.
O procedimento inicia-se então com a apresentação das
contas das campanhas eleitorais no prazo máximo de 90 dias,
no caso das eleições autárquicas, e de 60 dias, nos demais casos (v. artigo 27.º, n.º 1, da LFP e artigo 35.º, n.º 1, da LECFP).
Esse prazo conta-se a partir do pagamento integral da
subvenção pública, como determina o n.º 1 do artigo 27.º
da LFP, após 2010, sendo, pois, objetivamente impossível a
respetiva determinação, agravada pelo facto de nem todas
as candidaturas terem direito a subvenção pública. Acresce
que sendo a subvenção paga pela Assembleia da República,
a ECFP fica dependente de notificação pela Assembleia da
data do último pagamento da subvenção eleitoral, a partir
da qual deverá estabelecer e publicitar a data da entrega das
contas de campanha. Essa data é aplicável, pois, a todas as
candidaturas, quer tenham ou não recebido subvenção pública, já que a obrigação de prestação de contas de campanha
recai sobre todas as candidaturas, como decorre dos preceitos legais acima referenciados. Isto significa que não cabe às
candidaturas auto-fixar o início e o termo do prazo, sob pena
de uma grande desorganização procedimental.
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Recorde-se que as candidaturas já tinham apresentado antes
da campanha, os respetivos orçamentos, em relação aos quais a
lei determina um prazo curto para a sua publicitação pela ECFP,
ou seja, no dia seguinte ao da sua entrega pelas candidaturas (v.
artigo 20.º, n.º 2, alínea b) do artigo 20.º da LECFP). Tal prazo
não é suscetível de ser cumprido relativamente às eleições autárquicas, em que são apresentados milhares de orçamentos.
Recorde-se também que a ECFP pode, nas eleições autárquicas, notificar as candidaturas para que, no prazo máximo de 90
dias, lhe seja apresentada conta de âmbito local (v. artigo 27.º,
n.º 5, da LFP e artigo 35.º, n.º 2, da LECFP).
Nas eleições autárquicas, é usual que as contas de cada candidatura sejam apresentadas com base municipal. Havendo coligações, estas devem apresentar as contas das eleições municipais em que concorreram, o mesmo se aplicando aos partidos.
Se a coligação concorrer a 5, 10 ou 100 órgãos municipais, serão
esses os municípios que devem ser integrados nas respetivas
contas. Se o partido A, que faz parte da coligação X, concorrer
noutra coligação Y ou isoladamente a outros municípios, deverá apresentar as contas desses municípios. Isto é, tem de haver
uma correspondência entre as candidaturas e os municípios a
cujos órgãos eletivos concorrem e as respetivas contas.
Já o problema da imputação das despesas com as candidaturas e campanhas eleitorais de coligações de partidos que concorram aos órgãos autárquicos de um ou mais municípios 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 respetivos candidatos, previsto
no artigo 27.º, n.º 3, da LFP, deve ser igualmente solucionado a
partir das candidaturas respetivas. Ou seja, se um partido concorrer em diversas coligações, deverá imputar as suas despesas
gerais às diversas contas que lhe cabem apresentar, pois diversamente do que se poderia deduzir deste preceito legal, não
existem contas globais eleitorais dos partidos a par das contas
discriminadas de base municipal.
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As regras sobre as contas das eleições autárquicas são bem
confusas e só com bastante discernimento e sentido prático
tem sido possível à ECFP, através de Recomendações gerais,
organizar de modo racional a apresentação destas contas.
O envio das contas das campanhas eleitorais deve ser
acompanhado de uma listagem de ações de campanha eleitoral que tenham sido realizadas, bem como dos meios nelas
utilizados que envolvam um custo superior a um salário mínimo. Tais dados devem ser fornecidos à ECFP em suporte
escrito ou informático (v. artigo 16.º, n.ºs 1, 3 e 5 da LECFP).
Este regime, de elevada complexidade, deveria, não obstante, ter sido totalmente revisto, tendo a reforma de 2018 sido
uma oportunidade perdida nesta matéria.
Deve sublinhar-se que a ECFP deve, no aviso do prazo de
entrega das contas, notificar as candidaturas para apresentarem as contas com base municipal, e, se for caso disso, com
base na freguesia, de modo que, formalmente pelo menos, se
cumpra o n.º 5 do artigo 27.º da LFP e n.º 1 do artigo 37.º da
LECFP.
A norma que prevê a suspensão do prazo para a ECFP se
pronunciar até à receção da conta de âmbito local (n.º 3 do
artigo 37.º da LECFP) serve, pelo menos, para diferir as fases
seguintes e constituir um motivo para alargar em muito a pronúncia da ECFP.
Após a receção das contas das campanhas eleitorais, a
ECFP procede à instrução do processo (v. artigo 36.º da LECFP) a qual implica auditoria às contas que se deve iniciar
no prazo de 5 dias após a sua receção e concluir no prazo de
35 dias (v. artigo 38.º da LECFP). Mesmo sem considerar as
eleições autárquicas, entendemos que estes prazos são praticamente impossíveis de cumprir, a menos que em cada eleição
haja um número diminuto de candidaturas. Ora tem-se verificado justamente o fenómeno inverso, ou seja, o número de
candidaturas tem vindo a aumentar em todas as eleições.
A auditoria só é efetuada relativamente às contas apresentadas, pelo que no caso de omissão de apresentação de contas
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a ECFP deve verificar se ocorreu alguma circunstância que releve o incumprimento daquela obrigação legal e caso tal não
ocorra, deve emitir uma decisão de incumprimento da obrigação de entrega de contas das campanhas eleitorais (v. artigo
39.º da LECFP). Tal decisão não invalida a possibilidade de a
candidatura apresentar posteriormente as contas, mas estas já
não deverão ser auditadas, pois à decisão de incumprimento
segue-se a decisão sancionatória, em processo distinto.
Uma vez efetuada a auditoria, segue-se a fase do Relatório da ECFP do qual constam as questões suscitadas (v. n.º
1 do artigo 41.º da LECFP). Apesar da redação equívoca do
preceito legal, a ECFP emite um Relatório separado para cada
candidatura, que será notificada para, no prazo de 10 dias, se
pronunciar, querendo, sobre a matéria do relatório e prestar
os esclarecimentos que tiver por convenientes (v. n.º 2 do artigo 41.º da LECFP).
Na fase da resposta, cujo prazo legal se afigura também
muito curto, e quase impossível de cumprir, a candidatura
tenta ultrapassar as irregularidades e ilegalidades imputadas,
respondendo a todas as questões e pedidos de esclarecimento
que surgem no Relatório.
Nos primeiros anos de funcionamento da ECFP, esta era
brindada nas respostas com críticas, ataques e censuras por
parte das candidaturas, tendo sido um percurso muito difícil
o do início do exercício deste tipo de controlo. Não é por acaso
que, embora se exija a publicitação dos relatórios de auditoria,
não se exige a mesma para as respostas (v. artigo 20.º, n. º1,
alínea d), segunda parte, da LECFP).
Após a fase da resposta, em que se verifica o exercício do
contraditório, a ECFP toma uma decisão em que verifica se
a obrigação de prestação de contas foi cumprida e se houve
irregularidades (n.º 1 do artigo 43.º da LECFP).
A decisão deve ser notificada às candidaturas. O n.º 3 do
artigo 43.º da LECFP refere que a notificação deve ser feita aos
partidos políticos, mas erroneamente, pois embora os partidos
estejam na base de algumas eleições, noutras pode não haver
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partidos candidatos (caso da eleição presidencial e dos grupos
de cidadãos eleitores nas eleições autárquicas) ou pode haver
coligações. Mesmo que estas candidaturas não partidárias ou
multipartidárias cessem a sua existência legal, por disporem
apenas de capacidade eleitoral, existe a figura do mandatário
financeiro que justamente deve ser a entidade notificada da
decisão final da ECFP.
Recordemos que os mandatários financeiros é que têm a
responsabilidade pela elaboração e apresentação das respetivas contas de campanha, havendo ainda responsabilidade
subsidiária das candidaturas (v. artigo 22.º da LFP).
As decisões da ECFP em matéria de regularidade e legalidade das contas das campanhas eleitorais são objeto de publicitação (artigo 20.º, n.º 2, alínea f), da LECFP.
A ECFP tem o prazo máximo de um ano para se pronunciar, contado do fim do prazo de apresentação de contas atrás
referido de 60 ou 90 dias (v. n.º 2 do artigo 43.º da LECFP).
Com este novo procedimento, a ECFP substitui o TC na decisão final, sendo esta recorrível para o TC. Os Acórdãos do TC
proferidos em sede de recurso de decisões da ECFP em matéria de regularidade e legalidade das contas das campanhas
eleitorais são igualmente objeto de publicitação (v. artigo 20.º,
n.º 1, da LECFP).

252 | O financiamento político e o Direito

PARTE II - O FINANCIAMENTO POLÍTICO À ESCALA PORTUGUESA

CAPÍTULO XI
Os processos sancionatórios
1. Considerações gerais
A lei atualmente prevê vários processos sancionatórios,
correspondendo a três tipos de competências da ECFP (v.
artigos 33.º da LFP e 46.º da LECFP).
Um primeiro conjunto de poderes detidos originariamente pela ECFP, não se prendem diretamente com as contas,
mas indiretamente, e respeitam ao incumprimento dos deveres de colaboração geral e de comunicação de ações de
propaganda política e de campanha eleitoral, previstos respetivamente nos artigos 15.º e 16.º da LECFP. A reforma de
2018 acrescentou novo dever de indicação e atualização de
endereço para notificações que em caso de incumprimento,
também gera sanções.
Com efeito, o novo artigo 46.º-A da LECFP determina que
as notificações aos partidos, mandatários financeiros, candidatos às eleições presidenciais, primeiros candidatos de cada
lista e primeiros proponentes de grupos de cidadãos eleitores são efetuadas através do endereço de correio eletrónico e
por correio registado para a morada de sede ou do domicílio,
que devem ser indicados e mantidos atualizados junto da
ECFP, para efeitos da aplicação da LECFP.
Os mandatários financeiros, candidatos às eleições presidenciais, primeiros candidatos de cada lista e primeiros
proponentes de grupos de cidadãos eleitores que violem os
deveres previstos nos artigos 15.º, 16.º e 46.º-A da LECFP são
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nimos mensais nacionais (smmn) e máxima no valor de 32
smmn (n.º 1 do artigo 47.º da LECFP).
Considerando o smmn de 2020 de 635€295, teríamos uma
coima entre 1270€ e 20.320€.
Anote-se que apesar de este preceito legal ter sido alterado em 2018, a expressão smmn não foi modificada acompanhando a alteração de designação desde há algum tempo por
remuneração mínima mensal garantida. Por outro lado, neste
como noutros preceitos da lei, utiliza-se o referencial do salário mínimo e não o do IAS, como sucede sobretudo com as
normas de cálculo das subvenções e das coimas. Esta, a nosso
ver, é mais uma incoerência demonstrada pelo legislador de
2018.
Se os infratores dos referidos deveres forem os partidos
políticos, a punição com coima pode variar entre o mínimo de
6 smmn e o máximo de 96 smmn, ou seja, a valores de 2020,
entre 3.810€ e 60.960€ (v. n.º 2 do artigo 47.º da LECFP).
As coimas aplicadas aos mandatários financeiros ou aos
candidatos dos partidos podem ser pagas pelos partidos, prevendo-se a sub-rogação nesse pagamento no n.º 3 do artigo
47.º da LECFP.
O procedimento para aplicar estas sanções não está contemplado na lei, nem tão pouco se utiliza o termo contraordenação, como nos restantes procedimentos que veremos adiante. Contudo, não é de excluir a aplicação, por analogia, dos
procedimentos de contraordenação em matéria de contas, que
preveem que a ECFP notifique o infrator da sua intenção de
aplicar uma coima, descrevendo a infração, a respetiva imputação e justificando a intenção, não sendo caso aqui de considerar a culpa do agente, já que está obviamente pressuposta,
na diligência e conhecimento que deve ter no cumprimento
das respetivas obrigações legais.
A matéria descrita na notificação deve ser contraditada,
num prazo razoável (por exemplo, os 30 dias previstos nos
295 V. Decreto-Lei n.º 167/2019, de 21 de novembro.
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procedimentos de contraordenação relativos às contas). Na
ausência de pronúncia ou tendo em conta a pronúncia do infrator, a ECFP aplica a sanção.
A ECFP tem competência para aplicar as sanções previstas
quer na LFP quer na LECFP, com ressalva das sanções penais.
Da decisão sancionatória da ECFP cabe recurso para o TC
com efeitos suspensivos.
Foram raros e poucos os casos em que a ECFP fez uso deste
poder até 2018.
Sempre que tomou decisões sancionatórias, houve recurso
para o TC que anulou as decisões da ECFP296 o que inibiu o
órgão de exercer este tipo de competências sancionatórias.
Para além das situações de recurso, põe-se a questão de
saber como executar, em caso de não pagamento voluntário
das coimas, estas decisões pecuniárias da ECFP. Estas deverão
processar-se nos termos gerais de direito, através do processo
de execução nos tribunais comuns.
Ou seja, para a falta de pagamento de coimas neste tipo de
procedimento sancionatório, não está prevista qualquer regra
específica de cominação própria da legislação de financiamento partidário.
Parece-nos que aqui se poderia prever a execução forçada
do pagamento, através, por exemplo, de dedução do valor da
coima na subvenção estatal a pagar. Ou para aqueles que não
recebem subvenção, a previsão de uma sanção inibitória de
candidatura ou outra semelhante.
Importa ainda fazer alusão a outras consequências em termos de corte das subvenções eleitorais no caso de violação
pelas candidaturas da chamada lei da paridade.
Com efeito, pela Lei Orgânica n.º 3/2006, de 21 de agosto, que estabelece que as listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais
são compostas de modo a assegurar a representação mínima
296 V. Acórdãos do Tribunal Constitucional n.ºs 104/2007, de 14 de fevereiro, 105/2007, de
14 de fevereiro, 175/2008, de 11 de março, 181/2008, de 12 de março, 182/2008, de 12 de
março.
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de 33% de cada um dos sexos, previa-se, no artigo 4.º, que os
efeitos da não correção das listas de candidatura nos prazos
previstos na respetiva lei eleitoral determinaria:
a) A afixação pública das listas com a indicação da sua desconformidade à presente lei;
b) A sua divulgação através do sítio na Internet da Comissão Nacional de Eleições com a indicação referida na alínea anterior;
c) A redução do montante de subvenções públicas para as
campanhas eleitorais nos termos da presente lei.
E o artigo 7.º da mesma Lei da Paridade determinava:
Redução da subvenção para as campanhas eleitorais
1 - Se violarem o disposto no n.º 1 do artigo 2.º, os partidos,
coligações ou grupos de eleitores, conforme o caso, sofrem
uma redução na participação nos 80% ou 75% da subvenção
pública para as campanhas eleitorais previstas, respetivamente, nos n.ºs 1 e 3 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de
Junho, nos seguintes termos:
a) Se um dos sexos estiver representado na lista de candidatura em percentagem inferior a 20%, é reduzida a
participação naquela subvenção pública em 50%;
b) Se um dos sexos estiver representado na lista de candidatura em percentagem igual ou superior a 20% e inferior a 33,3%, é reduzida a participação naquela subvenção pública em 25%.
2 - O disposto no número anterior não se aplica a listas com
um número de candidatos inferior a três.
3 - Se violarem o disposto no n.º 2 do artigo 2.º, os partidos,
coligações ou grupos de eleitores, conforme o caso, sofrem uma
redução de 50% na participação nos 80% ou 75% de subvenção
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pública para as campanhas eleitorais a que teriam direito nos
termos dos n.ºs 1 e 3 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de
Junho.
4 - Nas eleições para a Assembleia da República, os resultados eleitorais obtidos pelo partido no círculo eleitoral onde
houve incumprimento dos n.ºs 1 e 2 do artigo 2.º são abatidos
aos resultados eleitorais nacionais, em percentagem equivalente à da redução da subvenção pública para campanhas eleitorais
calculada de acordo com o disposto nos números anteriores.
5 - Nas eleições para os órgãos do município e da freguesia,
havendo diferentes tipos e graus de incumprimento das listas
apresentadas por um partido, coligação ou grupo de eleitores
para os diversos órgãos, é tomada como referência a lista que
pela aplicação dos critérios dos números anterior implica uma
redução maior da subvenção pública para as campanhas eleitorais.
A Lei Orgânica n.º 3/2006 foi alterada em 2017, pela Lei
Orgânica n.º 1/2017, de 2 de maio, e em 2019, pela Lei Orgânica n.º 1/2019, de 29 de março. Esta última alterou o artigo 4.º
e revogou o artigo 7.º (v. artigo 4.º), assim dando por extinta
uma das principais consequências, a financeira, nas violações
da lei da paridade.
2. O processo sancionatório relativo às contas anuais partidárias
Vimos atrás que a ECFP pode desde logo emitir uma decisão de omissão de apresentação de contas, que é suscetível
de recurso para o TC. Para esta situação, a lei prevê que a não
apresentação das contas no prazo previsto determina a suspensão do pagamento da subvenção estatal a que o partido
tem direito até à data da referida apresentação (v. artigo 29.º,
n.º 7, da LFP).
Para o efeito da suspensão da subvenção estatal, prevê-se
que o presidente da ECFP comunique o facto ao Presidente
da Assembleia da República, devendo também adotar este
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mesmo procedimento logo que sejam apresentadas as contas
em falta. Em ambos os casos, é dado conhecimento ao partido
político em causa, pelo presidente da ECFP das comunicações
efetuadas ao Presidente da Assembleia da República (v. artigo
103.º-B da LTC).
Esta norma restritiva, sancionatória, deve ser cuidadosamente interpretada. Em primeiro lugar, pergunta-se se a falta
de apresentação de contas logo que é constatada pela ECFP
deve ser comunicada de imediato à AR independentemente do
procedimento respetivo que, como vimos, envolve contraditório e averiguação da causa justificativa para a não apresentação? Ou só depois da decisão da ECFP se deve fazer essa comunicação? Em nossa opinião, a ECFP deve aguardar o desfecho
do procedimento e é a sua decisão, fundamentada, ainda que
suscetível de recurso, que aliás tem efeito suspensivo, que deve
ser comunicada à AR para efeito de suspensão da subvenção.
Esta norma sancionatória só se aplica aos partidos que recebem subvenção anual, não se aplicando aos atores eleitorais,
já que estes, embora recebam subvenção eleitoral e apenas
para os que recebam, só entregam as contas depois de terem
recebido o pagamento integral da subvenção, pelo que a norma em apreciação é de âmbito limitado.
Em segundo lugar, pergunta-se se o partido declarado faltoso vier a entregar as contas, mesmo que estas já não venham
a ser auditadas, pode voltar automaticamente a receber a subvenção, que é paga em duodécimos? E pode reaver os montantes respeitantes ao período da suspensão? Em nossa opinião,
pode voltar a receber a subvenção, apenas a partir da comunicação à AR pela ECFP de que as contas já foram apresentadas,
mas sem poder reaver os duodécimos, entretanto não pagos.
Se assim não se entendesse, o partido ficaria durante um ano
sem receber subvenção, a qual só se reataria no período anual
subsequente. Julgamos que não é essa a solução decorrente da
lei, até porque o partido faltoso pode ainda ser objeto de um
procedimento sancionatório com aplicação de coimas.
O processo de contraordenação em matéria de contas de
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partidos políticos é desencadeado pela ECFP que os notifica
da sua intenção de decisão acerca dos ilícitos contraordenacionais imputados (v. artigo 33.º, n.º 1, da LECFP). Coloca-se
aqui o problema dos factos imputados que constituem ilícitos
penais, para os quais a ECFP não tem competência. Em regra,
são comunicados ao MP e caso os respetivos procedimentos
criminais venham a ser arquivados após a decisão de sancionamento da ECFP, os referidos ilícitos, de maior gravidade,
acabam por nem sequer ser sancionados, quando poderiam
ter sido imputados também no processo contraordenacional.
Trata-se de matéria a rever e que poderia ter sido contemplada na reforma de 2018.
Os partidos políticos pronunciam-se, querendo, no prazo
de 30 dias, sobre a matéria descrita nas notificações e prestam
os esclarecimentos que tiverem por convenientes (v. artigo
33.º, n.º 2, da LECFP). É relevante afirmar que este processo é
distinto do procedimento de apreciação de contas, devendo os
partidos evitar uma pronúncia de teor igual ou semelhante à
resposta dada naquele procedimento. Tal acontece justamente
porque muitas vezes são os técnicos de contas ou revisores oficiais de contas que tratam destes problemas, não alcançando
muitas vezes as diferenças existentes entre as duas instâncias.
Findo o prazo de 30 dias, a ECFP decide do sancionamento
ou não dos partidos políticos, bem como das coimas a aplicar
(v. artigo 33.º, n.º 3, da LECFP).
Desta decisão de sancionamento e aplicação de coimas
cabe recurso para o Tribunal Constitucional, com efeitos suspensivos (artigo 46.º, n.º 2, da LECFP).
A interposição do recurso faz-se por meio de requerimento
apresentado ao presidente da ECFP, acompanhado da respetiva motivação e da prova documental tida por conveniente,
podendo o recorrente solicitar ainda, no requerimento, a produção de outro meio de prova (v. artigo 46.º, n.º 3, da LECFP).
O prazo para a interposição do recurso é de 30 dias, a contar da data da notificação ao recorrente da decisão impugnada
(v. artigo 46.º, n.º 4, da LECFP).
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A ECFP pode revogar ou sustentar a sua decisão, caso em
que remete os autos ao TC (v. artigo 46.º, n.º 5, da LECFP).
Recordamos que esta competência sancionatória que hoje
cabe integralmente à ECFP, desde o desencadeamento do processo até à decisão final, cabia, antes da reforma de 2018, ao
MP e ao TC (plenário).
O artigo 103.º-A da LTC determina que recebido o recurso
pelo TC o mesmo dá vista ao MP para que este se pronuncie
no prazo de 10 dias com direito a resposta pelo recorrente no
mesmo prazo (n.º 1). O relator pode ordenar as diligências que
forem tidas por convenientes, após o que o Tribunal decide
em sessão plenária (n.º 2). A apresentação do recurso implica
o efeito suspensivo da decisão recorrida (n.º 3).
Verifica-se assim que, com a reforma de 2018, as contas
anuais passaram a ser objeto de 3 procedimentos com 3 contraditórios: o 1.º de apreciação de contas com resposta; o 2.º de
processo de contraordenação com pronúncia; o 3.º de recurso,
com resposta ao MP.
Trata-se de uma complexificação do sistema de controlo,
com muitas possibilidades de protelamento de decisões e certamente com repetições de respostas/pronúncias, mesmo admitindo progressivas retificações que os partidos vão fazendo
em função das decisões da ECFP, para naturalmente se eximirem à aplicação de coimas.
Uma das principais dificuldades neste novo sistema tem
a ver com o controlo das ilegalidades, isto é, das atividades/
comportamentos desconformes com a lei que muitas vezes ultrapassam claramente o quadro contabilístico aplicável, como
melhor situaremos a propósito do quadro legal sancionatório
aplicável.
3. O processo sancionatório relativo às contas das campanhas eleitorais
Quanto ao processo relativo aos ilícitos contraordenacionais em matéria de contas de campanhas eleitorais, aplicam260 | O financiamento político e o Direito
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-se, “mutatis mutandis” as regras relativas ao processo correspondente respeitante às contas dos partidos políticos.
Assim, a ECFP notifica as candidaturas sobre a sua intenção de decisão de imputação de ilícitos contraordenacionais
(v. artigo 44.º, n.º 1, da LECFP), preparando-se um processo
para cada candidatura, separadamente.
As candidaturas dispõem de um prazo de 30 dias para se
pronunciarem, querendo, sobre a matéria descrita na notificação, e prestando os esclarecimentos que tiverem por convenientes (v. artigo 44.º, n.º 2, da LECFP).
Findo esse prazo, a ECFP decide da aplicação ou não das
sanções previstas na lei (v. artigo 44.º, n.º 3, da LOFECFP).
Das decisões da ECFP de aplicação de coimas cabe recurso,
nos termos previstos no artigo 46.º da LECFP, ainda que o seu
n.º 3 pareça restringir as regras sobre interposição de recurso às contas dos partidos e na LTC não se encontre processo
específico para as contas das campanhas eleitorais (v. artigo
103.º-A da LTC). Contudo o artigo 23.º da LFP não restringe os
recursos para o TC em matéria de coimas e o artigo 9.º, alínea
e) da LTC prevê essa competência do TC.
4. Publicitação das decisões da ECFP de sancionamento e
dos Acórdãos do TC proferidos em recurso
As decisões da ECFP de aplicação de coimas podem eventualmente ser objeto de publicitação, nos termos algo ambiguamente traçados no n.º 4 do artigo 33.º da LFP.
Já os Acórdãos proferidos em sede de recurso também devem ser publicitados, por analogia com o disposto no artigo
20.º, n.º 2, alínea e) da LECFP).
Assim encontramos os Acórdãos publicitados no sítio na
Internet do Tribunal Constitucional, sob a espécie Financiamento PPCE e as decisões da ECFP no mesmo sítio com referência à ECFP, apresentadas por ano quanto aos partidos
políticos e por órgão eletivo quanto às contas de campanha.
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5. O quadro sancionatório
A LFP e a LECFP determinam as sanções a aplicar em caso
de incumprimento de diversos deveres e obrigações impostos aos agentes políticos, verificando-se, todavia, que não há
uma correspondência entre umas e outros. Há, na realidade,
muitas situações para as quais não se prevê qualquer efeito
cominatório pelo não acatamento do respetivo dever. Obrigação sem sanção implica a pouca ou nenhuma diligência de
cumprimento, acabando o órgão fiscalizador por socorrer-se
do único meio de evidenciar o incumprimento que é o da publicitação dessa falta que de certo modo põe em causa a reputação do infrator pelo menos a um nível político e mediático.
Exemplos flagrantes são: a falta de entrega de orçamento
de campanha (v. artigo 17.º da LECFP) e a falta de colaboração de entidades públicas e privadas excetuadas as abrangidas pelo artigo 47.º da LECFP (v. artigo 15.º da LECFP). Neste
último caso, é compreensível que a ECFP não tenha jurisdição
sobre entidades não sujeitas ao seu controlo, mas então a utilidade desta norma é mínima.
Vejamos então o quadro sancionatório previsto na lei, basicamente nos artigos 28.º a 32.º da LECFP.
Desde logo, prevêem-se 2 tipos de ilícitos criminais, punidos com pena de prisão de um a três anos.
Um tem a ver com a atribuição e a obtenção de financiamentos proibidos, quer quanto à atividade partidária quer
quanto à atividade eleitoral, e o outro com a ultrapassagem
dos limites das despesas eleitorais, naturalmente apenas aplicável à atividade eleitoral.
Assim, em primeiro lugar, e quanto à atividade partidária,
prevê-se que os dirigentes dos partidos políticos, as pessoas
singulares e os administradores de pessoas coletivas que pessoalmente participem na atribuição e obtenção de financiamentos proibidos são punidos com pena de prisão de um a
três anos (v. artigo 28.º, n.º 2 da LFP).
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Em segundo lugar, e quanto à atividade eleitoral, determina-se que os mandatários financeiros, os candidatos às eleições presidenciais ou os primeiros proponentes de grupos de
cidadãos eleitores que não observem na campanha eleitoral
os limites legalmente estabelecidos para as despesas da campanha eleitoral ou que obtenham para a campanha eleitoral
receitas proibidas ou por formas não previstas na lei são punidos com pena de prisão de um a três anos (v. artigo 28.º, n.º
2 da LFP). Também incorrem em penas de prisão de um a três
anos, os dirigentes de partidos políticos, as pessoas singulares
e os administradores de pessoas coletivas que pessoalmente
participem nessas infrações (v. n.º 4 do artigo 28.º da LFP).
As penas de prisão, como se vê, aplicam-se a dirigentes de
partidos ou empresas e a pessoas singulares, candidatos ou
mandatários financeiros.
Desde 2010, que o procedimento criminal deixou de depender de queixa da ECFP, pelo que se trata de um crime da
natureza pública (v. artigo 4.º, alínea a) da Lei n.º 55/2010, que
revoga o n.º 5 do artigo 28.º da LFP).
Quanto aos ilícitos contraordenacionais, determina-se que
relativamente a todas as obrigações impostas no Capítulo II
da LFP (artigos 2.º a 14.º-A, relativos ao financiamento partidário) que não forem cumpridas pelos partidos políticos implicam uma punição com coima mínima no valor de 10 vezes
o valor do IAS (10 x 438,81€ = 4.388,10€) e máxima no valor de
400 vezes o valor do IAS (400 x 438,81€ = 175.524,00€), para
além da perda a favor do Estado dos valores ilegalmente recebidos (v. n.º 1 do artigo 29.º da LFP).
Os dirigentes dos partidos políticos que pessoalmente
participem nessas infrações são punidos com coima mínima
no valor de 5 vezes o valor do IAS (5 x 438,81€ = 2.194, 05€) e
máxima no valor de 200 vezes o valor do IAS (200 x 438,81€ =
87.762,00€) (v. n.º 2 do artigo 29.º da LFP).
As pessoas coletivas que violem alguma norma constante
do mesmo Capítulo II são punidas com coima mínima equivalente ao dobro do montante do donativo proibido e máxima
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equivalente ao quíntuplo desse montante (v. n.º 4 do artigo 29.º
da LFP). Incompreensivelmente, porque não se entende qual a
violação em causa, prevê-se também que as pessoas coletivas
que violem o disposto no artigo 8.º-A (cedência gratuita de
espaços) são punidas com coima mínima no valor de 10 vezes
o valor do IAS (10 x 438,81€ = 4.388,10€ e máxima no valor de
200 vezes o valor do IAS (200 x 438,81€ = 87.762,00€) (v. n.º 5
do artigo 29.º da LFP). Os administradores das pessoas coletivas que pessoalmente participem nas duas infrações antes
referidas são punidos com coima mínima no valor de 5 vezes
o valor do IAS (5 x 438,81€ = 2.194, 05€) e máxima no valor de
200 vezes o valor do IAS (200 x 438,81€ = 87.762,00€) (v. n.º 6
do artigo 29.º da LFP).
Para as pessoas singulares que violem o disposto nos artigos 4.º e 5.º (sobre o financiamento público) da LFP prevê-se
uma punição com coima mínima no valor de 5 vezes o valor
do IAS (5 x 438,81€ = 2.194, 05€) e máxima no valor de 200
vezes o valor do IAS (200 x 438,81€ = 87.762,00€) (v. n.º 3 do
artigo 29.º da LFP). Não se descortina exatamente que espécie
de infração recairia sob esta previsão.
Já quanto à perceção de receitas ou realização de despesas ilícitas, em campanha eleitoral, prevêem-se, como ilícitos
contraordenacionais, a obtenção pelos partidos políticos de
receitas eleitorais por formas não consentidas na LFP ou a não
observância dos limites legais das despesas eleitorais. Tais infrações são punidas com coima mínima no valor de 20 vezes
o valor do IAS (20 x 438,81€= 8. 776,20€) e máxima no valor
de 400 vezes o valor do IAS (400 x 438,81€ = 175.524,00€) e à
perda a favor do Estado dos valores ilegalmente recebidos (v.
n.º 1 do artigo 30.º da LFP).
A violação por pessoas singulares do preceito legal sobre
receitas eleitorais implica uma punição com coima mínima no
valor de 10 vezes o valor do IAS (10 x 438,81€ = 4.388,10€) e
máxima no valor de 50 vezes o valor do IAS (50 x 438,81€ =
21.940,50€) e por pessoas coletivas uma punição com coima
mínima equivalente ao triplo do montante do donativo proi264 | O financiamento político e o Direito
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bido e máxima equivalente ao sêxtuplo desse montante e para
os administradores das pessoas coletivas que pessoalmente
participem nessa infração, uma coima mínima no valor de 10
vezes o valor do IAS (10 x 438,81€ = 4.388,10€) e máxima no
valor de 200 vezes o valor do IAS (200 x 438,81€ = 87.762,00€)
(v. n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 30.º da LFP).
Ainda quanto às contas das campanhas eleitorais, prevê-se
que a não apresentação de contas eleitorais possa implicar responsabilidade contraordenacional para os mandatários financeiros, os candidatos às eleições presidenciais, os primeiros
candidatos de cada lista e os primeiros proponentes de grupos de cidadãos eleitores bem como para os partidos políticos.
Quanto a estes, a infração será punida com coima mínima no
valor de 15 vezes o valor do IAS (15 x 438,81€ = 6.582,15€) e
máxima no valor de 200 vezes o valor do IAS (200 x 438,81€ =
87.762,00€) (v. nºs 1 e 2 do artigo 32.º da LFP). Para os restantes, a mesma infração é punida com coima mínima no valor de
5 vezes o valor do IAS (5 x 438,81€ = 2.194,05€) e máxima no
valor de 80 vezes o valor do IAS (80 x 438,81€ = 35.104,80€) (v.
n.º 1 do artigo 32.º da LFP).
Quanto aos partidos políticos, além da punição descrita,
prevê-se a suspensão do pagamento da subvenção estatal a
que o partido tenha direito até à data da sua efetiva apresentação (v. n.º 3 do artigo 32.º da LFP).
A suspensão da subvenção estatal, prevista como vimos
para a não apresentação de contas anuais, reporta-se à mesma
subvenção partidária e não à subvenção eleitoral, entretanto já
paga pela AR antes da apresentação de contas.
Também aqui, entendemos que a apresentação posterior
das contas só produz efeitos para a cessação da suspensão do
pagamento da subvenção, não implicando o pagamento retroativo da subvenção estatal relativo ao período da duração
da suspensão.
A ECFP não deverá já proceder à auditoria dessas contas,
sob pena até de eternização dos processos de apreciação de
contas eleitorais.
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Situação diversa da ausência de prestação de contas ou do
atraso na entrega das contas é aquela em que as contas apresentadas não discriminem ou não comprovem devidamente as receitas e despesas da campanha eleitoral. Neste caso,
prevê-se, para os mandatários financeiros, os candidatos às
eleições presidenciais, os primeiros candidatos de cada lista
e os primeiros proponentes de grupos de cidadãos eleitores,
uma punição com coima mínima no valor do IAS (438,81€) e
máxima no valor de 80 vezes o valor do IAS (80 x 438,81€ =
35.104,80€), e para os partidos políticos, uma punição com coima mínima no valor de 10 vezes o valor do IAS (10 x 438,81€
= 4.388, 10€) e máxima no valor de 200 vezes o valor do IAS
(200 x 438,81€ = 87.762,00€) (v. artigo 31.º, n.ºs 1 e 2 da LFP).
A ECFP tem competência para aplicação de todas as coimas descritas, através dos processos atrás explanados, prevendo-se que atue, nos prazos legais, por iniciativa própria
ou mediante queixa apresentada pelos cidadãos eleitores (v.
artigo 33.º, n.ºs 1 e 2 da LFP).
O produto das coimas reverte para o Estado (v. n.º 3 do
artigo 33.º da LFP).
Em ditos e escritos anteriores tivemos a ocasião de nos pronunciar sobre a importância do regime sancionatório, não apenas pelo seu caráter repressivo, mas simultaneamente dissuasor em virtude dos montantes elevados de coimas suscetíveis
de ser aplicadas e que vieram a ser efetivamente aplicadas.
Aliás, a partir da prolação dos primeiros Acórdãos sancionatórios do TC e de casos mais graves de financiamento ilícito,
os partidos e os agentes eleitorais passaram realmente a recear
infringir a lei e a adotar uma atitude quer de cumprimento,
muitas vezes formal, quer de desafio do acerto das decisões
do órgão fiscalizador, tendo optado muitas vezes pela via da
alteração legislativa.
A instabilidade legislativa e regulamentar gerada de forma
sistemática e permanente ao longo dos anos é o aspeto mais
negativo de todo o sistema de financiamento político português que começou por ser adequado e pouco depois foi sen266 | O financiamento político e o Direito
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do desvirtuado já não restando hoje muito das retas intenções
originárias.
Também deve reconhecer-se que mesmo aqueles partidos
políticos mais recentes, designados de populistas, antissistema etc., acabaram por seguir as mesmas pisadas dos partidos
já estabelecidos desde o início do regime democrático.
6. Balanço conclusivo
Tentando retirar conclusões de toda a atividade do TC e da
ECFP desde 2005 (data da efetiva constituição desta Entidade)
até ao final deste trabalho – dezembro de 2020 - podemos referir o seguinte:
- quanto às contas partidárias anuais, o TC emitiu Acórdãos de apreciação e julgamento de contas, desde as
contas anuais de 2005 até às de 2012 inclusive (v., por
último, Acórdão nº 420/2016 de 27 de junho);
- quanto às contas partidárias anuais de 2013, 2014 e 2015
(para além de alguns Acórdãos de omissão de contas,
não houve decisões do TC de apreciação e julgamento
de contas);
- quanto às contas partidárias anuais de 2015, de 2016 e
de 2017 foram aprovadas Decisões da ECFP de apreciação de contas ao abrigo do novo regime que se encontram publicitadas;
- quanto aos processos contraordenacionais das contas
partidárias anuais, as últimas contas anuais que foram
objeto de decisões sancionatórias do TC foram as contas de 2008 pelos Acórdãos n.º 711/2013, de 16 de outubro e n.º 638/2014, de 7 de outubro;
- o processo contraordenacional das contas anuais de
2009 foi declarado prescrito e mandado arquivar pelo
TC - Acórdão n.º 373/2018, de 4 de julho297;
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- quanto ao processo contraordenacional das contas
anuais de 2010, foi decidido pelo Tribunal Constitucional remeter o processo à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, de acordo com o disposto nos artigos 7.º da Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril; 26.º e
33.º, n.º 1, da Lei n.º 19/2003, de 20 de julho (na redação
conferida pela Lei Orgânica n.º 1/2018); 9.º, n.º 1, alínea d), 32.º, 33.º e 46.º, n.º 1, da Lei Orgânica nº 2/2005,
de 10 de janeiro (igualmente na redação conferida pela
mesma Lei Orgânica) – Acórdão n.º 374/2018, de 4 de
julho; apesar de o TC já ter decidido estas contas pelo
Acórdão n.º 261/2015, de 6 de maio, o TC decide agora
em 2018, “erradicar a pronúncia inicial do TC e a sua
projeção de efeitos” como refere no ponto 9 do mencionado Acórdão 374/2018:
“Ora, a descontinuidade na ordem jurídica operada pelo regime
introduzido pela Lei Orgânica n.º 1/2018, assenta justamente na
avaliação da necessidade, por razões fundadas na Constituição,
de erradicar a pronúncia inicial do Tribunal Constitucional e a
sua projeção de efeitos. Votado o novo regime a assegurar que o
Tribunal Constitucional não mais proceda à verificação e discriminação de factos que depois irá julgar, impõe-se concluir que
esse seu juízo, no sentido e com o âmbito com que foi proferido no
Acórdão n.º 261/2015, deixou de ser admitido no sistema normativo que passou a reger os presentes autos, carecendo dessa sorte
de assumir relevo processual no trânsito para a Lei Nova.
Apenas em sede de apreciação de (eventuais) recursos de impugnação da decisão final da Entidade que venha a ter lugar – os
quais, note-se, como decorre do RGCO, sobem e são tramitados
no processo após a conclusão da fase administrativa -, poderá vir
o Tribunal Constitucional a intervir, exercendo a competência
que lhe é conferida nos artigos 103.º-A, da LTC, 23.º, n.º 1, da
LFP, e 23.º, n.º 1, da LEC”.
Breve Comentário ao Acórdão n.º 373/2018, de 4 de julho, do Tribunal Constitucional cit.
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Ou seja, o TC em 2018 revogou um Acórdão seu de 2015 e
enviou o processo para a ECFP, não para que esta eventualmente instaurasse um procedimento contraordenacional que
o TC não pretendia fazer, mas para recomeçar o procedimento
de apreciação das contas como se estas nunca tivessem sido
avaliadas já pela ECFP, pelo TC e pelo MP. Com efeito, saber o
que significa a erradicação de uma decisão judicial e a retirada
da sua eficácia, pelo próprio tribunal é algo de verdadeiramente criativo no mundo do direito, mesmo que processual
penal. A ECFP elaborou 13 Decisões, em janeiro de 2019, que
se encontram publicitadas, mas desconhece-se se houve processos posteriores sobre contraordenações ou se estas, entretanto não prescreveram298:
- quanto ao processo contraordenacional das contas
anuais de 2011, foi decidido igualmente pelo Tribunal
Constitucional remeter o processo à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, de acordo com o disposto nos artigos 7.º da Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de
abril; 26.º e 33.º, n.º 1, da Lei n.º 19/2003, de 20 de julho
(na redação conferida pela Lei Orgânica n.º 1/2018); 9.º,
n.º 1, alínea d), 32.º, 33.º e 46.º, n.º 1, da Lei Orgânica nº
2/2005, de 10 de janeiro (igualmente na redação conferida pela mesma Lei Orgânica) – Acórdão n.º 375/2018,
de 4 de julho; apesar de o TC já ter decidido estas contas
pelo Acórdão n.º 296/2016, de 12 de maio, o TC decide também em 2018, “erradicar a pronúncia inicial do
TC e a sua projeção de efeitos” como refere no ponto 9
do mencionado Acórdão n.º 375/2018, com a mesma argumentação do Acórdão anterior n.º 374/2018. A ECFP
emitiu 11 Decisões, em julho de 2019, que se encontram
publicitadas, tendo naturalmente aproveitado todo o
procedimento já decorrido com exceção do Acórdão de
298 No relatório de atividades da ECFP de 2019 publicado no sítio da Internet do TC/ECFP
dá-se conhecimento de todas as decisões de arquivamento dos processos de contraordenação (em virtude de prescrição), p. 4.
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fundo cujo relevo e eficácia cessaram, como se sublinha
nas diversas Decisões; desconhece-se se houve processos contraordenacionais; ou se houve, entretanto, prescrições299;
- quanto ao processo contraordenacional das contas
anuais de 2012 desconhece-se qual o destino do Acórdão nº 420/2016 de 27 de junho do TC;
- a partir das contas anuais de 2013 até às contas anuais
de 2017, não se sabe se houve decisões contraordenacionais da ECFP.
Desta pesquisa traçada sumariamente decorre desde logo
a consequência de que os partidos não pagam coimas desde as
sanções decididas em relação às contas anuais de 2008. É, pois,
perfeitamente líquido concluir que as normas transitórias da
lei de 2018 alcançaram o objetivo de isentar os partidos de sanções, o que naturalmente estes aplaudem.
Contudo há que dar nota do caminho seguido relativamente às contas das campanhas eleitorais, distinguindo quanto aos órgãos a eleger.
Começando pelo Presidente da República (de 2006 a 2021 eleições de 2006, 2011 e 2016):
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2006, foram
apreciadas pelo Acórdão do TC n.º 19/2008, de 15 de
janeiro, não tendo havido processo contraordenacional
por falta de promoção do MP, como resulta do Acórdão n.º 29/2009, de 20 de janeiro: “Nestas circunstâncias, face à inexistência de promoção de aplicação de coimas,
o Tribunal considera encerrado o processo de prestação de
contas da campanha eleitoral para as eleições presidenciais
realizadas no dia 22 de Janeiro de 2006.”;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2011, foram
299 No relatório de atividades da ECFP de 2020 publicado no sítio da Internet do TC/ECFP
dá-se conhecimento de todas as decisões de arquivamento dos processos de contraordenação (em virtude de prescrição), p. 2.
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julgadas pelo Acórdão do TC n.º 744/2014, de 5 de novembro e sancionadas pelo Acórdão do TC n.º 98/2016,
de 16 de fevereiro;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2016, foram
aprovadas 10 Decisões da ECFP, em setembro de 2019,
em virtude de remessa do processo pelo TC à ECFP como
se refere nessas Decisões; “Foi elaborado Parecer, pela ECFP,
a 18/07/2017, ao abrigo do regime então em vigor, tendo o mesmo sido remetido ao TC em 26.07.2017, onde foi autuado o Processo nº 740/2017. A 30.10.2018, foi remetido pelo TC o Processo n.º 740/2017, relativo aos autos de apreciação das contas
de campanha às eleições para PR realizadas a 24.01.2016, no
âmbito do qual foi proferido despacho, em 26.10.2018, no qual o
TC decidiu remeter o processo à ECFP, de acordo com o disposto
nos artigos 7.º da LO 1/2018; 27.º e 33.º, n.º 1, da L 19/2003
(na redação conferida pela LO 1/2018); 9.º, n.º 1, alínea d), 43.º,
44.º e 46.º, n.º 1, da LO 2/2005, de 10 de janeiro (igualmente na
redação conferida pela mesma Lei Orgânica); não se conhece o
andamento dos processos contraordenacionais;
Para a Assembleia da República (de 2005 a 2019 – eleições
de 2005, 2009, 2011,2015 e 2019):
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2005, foram julgadas pelo Acórdão do TC n.º 563/2006, de 17
de outubro e sancionadas pelos Acórdãos do TC n.º
417/2007, de 18 de julho e 405/2009, de 30 de julho;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2009, foram
julgadas pelo Acórdão do TC n.º 346/2012, de 3 de julho e sancionadas pelo Acórdão do TC n.º 177/2014, de
25 de fevereiro;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2011, foram julgadas pelo Acórdão do TC n.º 175/2014, de
19 de fevereiro e sancionadas pelo Acórdão do TC n.º
140/2015, de 25 de fevereiro;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2015, foram
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proferidas Decisões da ECFP em junho de 2018 que se
encontram publicitadas; relativamente a estas decisões
começam a surgir decisões do TC sobre recursos apresentados pelos partidos concorrentes;
- não há ainda decisões sobre as contas da campanha
eleitoral de 2019, sendo de recordar que muitos prazos,
quer de entrega quer outros, a partir de março de 2020,
foram prorrogados com base em medidas legislativas
ditadas por força da pandemia de COVID-19.
Para o Parlamento Europeu (de 2009 a 2019 – eleições de
2009, 2014 e 2019):
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2009, foram julgadas pelo Acórdão do TC n.º 617/2011, de 14
de dezembro e sancionadas pelo Acórdão do TC n.º
256/2014, de 19 de março;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2014, não há
ainda Decisões da ECFP;
- não há ainda decisões sobre as contas da campanha
eleitoral de 2019, sendo de recordar que muitos prazos,
quer de entrega quer outros, a partir de março de 2020,
foram prorrogados com base em medidas legislativas
ditadas por força da pandemia de COVID-19.
Para a ALRAA (de 2008 a 2020 – eleições de 2008, 2012,
2016 e 2020):
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2008, foram julgadas pelo Acórdão do TC n.º 135/2011, de
10 de março e sancionadas pelos Acórdãos do TC n.º
139/2012, de 13 de março e n.º 354/2012, de 3 de julho;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2012, foram
julgadas pelo Acórdão do TC n.º 574/2015, de 2 de novembro, desconhecendo-se o respetivo processo sancionatório;
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- quanto às contas da campanha eleitoral de 2016, foram
aprovadas Decisões da ECFP, em setembro, outubro
de 2018, não se conhecendo o respetivo processo sancionatório;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2020, ainda
não foram apresentadas as respetivas contas.
Para a ALRAM (de 2007 a 2019 – eleições de 2007, 2011,
2015 e 2019):
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2007, foram
julgadas pelo Acórdão do TC n.º 167/2009, de 14 de
julho e sancionadas pelo Acórdão do TC n.º 316/2010,
de 1 de abril;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2011, foram
julgadas pelo Acórdão do TC n.º 537/2015, de 10 de outubro e sancionadas pelo Acórdão do TC n.º 669/2016,
de 6 de dezembro;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2015, ainda
não foram apreciadas as respetivas contas;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2019, ainda
não foram apreciadas as respetivas contas.
Para as eleições gerais dos órgãos das autarquias locais (de
2005 a 2017 – eleições de 2005, 2009, 2013 e 2017):
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2005, foram
julgadas pelos Acórdãos do TC n.º 295/2008, de 29 de
maio e n.º 567/2008, de 25 de novembro e sancionadas
pelos Acórdãos do TC n.º 602/2009, de 25 de novembro 87/2010, de 3 de março;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2009, foram
julgadas pelo Acórdão do TC n.º 231/2013, de 24 de
abril e sancionadas pelos Acórdãos do TC n.º 43/2015,
de 21 de janeiro, n.º 176/2015, de 11 de março, e n.º
668/2016, de 6 de dezembro;
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- quanto às contas da campanha eleitoral de 2013, não se
conhece a respetiva apreciação pelo TC ou pela ECFP,
pelo que se admite a prescrição das respetivos ilícitos
contraordenacionais;
- quanto às contas da campanha eleitoral de 2017, não
foram ainda emitidas decisões pela ECFP.
Em suma, também quanto às campanhas eleitorais se conclui que as últimas decisões sancionatórias datam de 2016,
pelo que desde então as coimas aplicadas aos agentes eleitorais não têm sido objeto de divulgação.
Através dos relatórios de atividade e das decisões da ECFP,
podemos tentar descortinar como vão evoluindo os respetivos
processos.
Assim, no relatório referente ao ano de 2018300 sobre os
processos pendentes, escreve-se no ponto 8: “Processos pendentes a 20.04.2018 junto do TC e cuja devolução integral a esta
Entidade é expectável (já tendo ocorrida em parte) e relativa às contas anuais dos partidos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, às omissões das contas anuais de 2015 e 2016 e às campanhas relativas
às eleições para Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores de 2012, Autarquias Locais de 2013, Parlamento Europeu
de 2014, Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
de 2015, Câmara Municipal de S. João da Madeira de 2016 e Presidência da República de 2016”. E admite-se “As tarefas associadas
a estes procedimentos são hercúleas, mas a ECFP está convicta da
sua capacidade de as enfrentar, no pressuposto indeclinável do reforço muito significativo dos seus meios materiais e, sobretudo, dos
seus meios humanos.”
Nos relatórios relativos a 2019 e 2020, em que a ECFP dá
conta das tarefas que vai desempenhando, ocupando-se do
que designa por “legado” do TC e continuando a exercer as
suas funções, podemos verificar a prescrição das contas anuais
300 V. Relatório da ECFP intitulado Entidade das Contas e Financiamentos Políticos 1 ano de
mandato – Balanço e Desafios no sítio da Internet do TC/ECFP.
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de 2010, de 2011. Admitimos que a prescrição das contas das
eleições autárquicas de 2013 também já tenha ocorrido.
Verifica-se já no final do ano de 2020, que o TC começa a
decidir recursos, sendo o primeiro Acórdão de 24 de julho. É
o Acórdão n.º 421/2020, que, por ser o primeiro no âmbito do
regime de 2018, merece uma análise mais detalhada.
Trata-se de decisão relativa à campanha eleitoral da AR de
2015, quanto a recursos interpostos pelo Partido Unido dos
Reformados e Pensionistas (PURP) e pelo seu mandatário financeiro da decisão de 12 de junho de 2018 da ECFP que julgou prestadas, com irregularidades, as contas apresentadas
pelo PURP301.
O TC dá conta de “vicissitudes processuais”, a que nos referimos atrás, especificando a sua decisão de cumular o recurso da Decisão da ECFP com o recurso da decisão sancionatória
da ECFP: “Após várias vicissitudes processuais, determinou-se a
subida dos recursos a final, por ocasião da impugnação da decisão
sancionatória, nos termos do n.º 3 do artigo 407.º do Código de Processo Penal (doravante, CPP), ex-vi do artigo 41.º do Regime Geral
das Contraordenações (doravante, RGCO).”
Deste modo, só depois o TC especifica as decisões da ECFP
de aplicação de coimas302.
301 No Acórdão n.º 421/2020 refere-se: “1. Por decisão de 12 de junho de 2018, a Entidade das
Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) julgou prestadas, com as irregularidades que
de seguida se discriminam, as contas apresentadas pelo Partido Unido dos Reformados
e Pensionistas (PURP) relativas à Campanha Eleitoral para a Eleição, realizada em 4 de
outubro de 2015, dos deputados para a Assembleia da República [artigos 27.º, n.º 4, da Lei
n.º 19/2003, de 20 de junho (Lei Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas
Eleitorais, doravante LFP), e 43.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro (Lei
Organização e Funcionamento da ECFP, doravante LEC)].
Foram as seguintes as irregularidades discriminadas:
- Falta de certificação pelo Partido das contribuições efetuadas (artigo 16.º, n.º 2, da LFP);
- Existência de donativo em numerário (artigo 16.º, n.º 4, da LFP).
2. Desta decisão foram interpostos recursos pelo PURP e pelo Mandatário Financeiro,
António Manuel Mateus Dias, nos termos dos artigos 23.º da LEC e 9.º, alínea e), da Lei
do Tribunal Constitucional (LTC).”
302 “3. Na sequência da decisão relativa à prestação das contas, a ECFP levantou um auto
de notícia e instaurou processo contraordenacional contra o PURP e contra o Mandatário
Financeiro deste Partido pela prática das irregularidades verificadas naquela decisão.
No âmbito do procedimento contraordenacional instaurado contra o PURP
(Proc. n.º 222/19-A), por decisão proferida em 15 de janeiro de 2019, a ECFP apliO financiamento político e o Direito | 275
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Verifica-se assim que neste processo houve 4 recursos de
decisões da ECFP, apoiadas pelo MP303 sobre os quais o TC
finalmente vai decidir. Quanto à pronúncia do partido e do
mandatário financeiro, estes puderam pronunciar-se 8 vezes:
na resposta ao relatório da ECFP; na resposta à decisão de
contas da ECFP; na resposta ao auto de notícia da ECFP; nos 2
recursos da decisão da ECFP para o TC; nos 2 recursos da decisão de aplicação de coimas pela ECFP para o TC; na resposta
ao parecer do MP.
Trata-se de facto de um excesso, absolutamente desproporcionado, de intervenções processuais, sempre sobre a mesma realidade, que agravada por uma grande criatividade interpretativa, conduz a um exagero processualístico totalmente
inaceitável que promove a total descredibilização deste regime.
Vejamos então como o TC analisa o novo regime, continuando a citar o Acórdão n.º 421/2020:
“9. A Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril, veio alterar, entre
outras, a LFP e a LEC, introduzindo profundas modificações no
cou ao Partido uma coima no valor de € 4.260,00, equivalente a 10 (dez) SMN de
2008, pela prática de violação dolosa dos deveres previstos nos artigos 15.º e 16.º,
n.ºs 2 e 4, da LFP, punível nos termos do artigo 31.º, n.ºs 1 e 2, do mesmo diploma.
No âmbito do procedimento contraordenacional instaurado contra António Manuel Mateus Dias, enquanto Mandatário Financeiro do PURP (Proc. n.º 222/19-B), por decisão proferida em 15 de janeiro de 2019, a ECFP aplicou uma coima no valor de € 426,00, equivalente
a 1 (um) SMN de 2008, pela prática de violação dolosa dos deveres previstos nos artigos
15.º e 16º, n.ºs 2 e 4, da LFP, punível nos termos do artigo 31.º, n.º 1, do mesmo diploma.
4. Notificados desta decisão, o PURP e António Manuel Mateus Dias apresentaram recurso de contraordenação das respetivas decisões sancionatórias “.
303 “5. Recebidos os requerimentos de recurso da decisão da ECFP que julgou verificada
uma situação de contas prestadas com irregularidades e das decisões de aplicação de
coimas, a ECFP sustentou as decisões recorridas e determinou a sua remessa ao Tribunal
Constitucional.
6. Por despacho proferido em 29 de março de 2019, o Tribunal Constitucional admitiu
os recursos e ordenou a abertura de vista ao Ministério Público, nos termos do n.º 1 do
artigo 103.º-A da LTC.
7. O Ministério Público emitiu parecer a respeito dos recursos das decisões sancionatórias
da ECFP, pronunciando-se pela improcedência do recurso interposto pelo PURP e pelo
não conhecimento do recurso interposto por António Manuel Mateus Dias.
8. O PURP e António Manuel Mateus Dias apresentaram resposta ao parecer do Ministério Público, nos termos do artigo 103.º-A, n.º 1, da LTC”.
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regime de apreciação e fiscalização das contas dos partidos políticos e no regime de aplicação das respetivas coimas.
Considerando que à data de entrada em vigor desta lei - 20 de
abril de 2018 (artigo 10.º) - os presentes autos aguardavam julgamento respeitante à legalidade e regularidade das contas, tal
regime é-lhes aplicável, nos termos da norma transitória do artigo 7.º da referida Lei Orgânica.
Importa, assim, começar por tecer algumas breves considerações
sobre este “novo” regime.
A alteração mais significativa tem que ver com a competência para apreciar a regularidade e legalidade das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e aplicar as respetivas
coimas, que até essa data pertencia ao Tribunal Constitucional
e passou a ser atribuída à ECFP (artigos 9.º, n.º 1, alínea d), da
LEC, e 24.º, n.º 1, da LFP).
Nos termos do novo regime legal, caberá ao Tribunal Constitucional apreciar, em sede de recurso de plena jurisdição, em plenário, as decisões daquela Entidade em matéria de regularidade
e legalidade das contas dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais, incluindo as decisões de aplicação de coimas (artigos
9.º, n.º 1, alínea e), e 103.º-A da LTC, 23.º, n.º 1, da LFP e 23.º,
n.º 1, da LEC).
No plano processual, porém, o novo regime manteve a pluralidade de fases e dimensões materiais objeto de pronúncia, todas comportadas no mesmo processo. Excluindo agora o caso particular
de incumprimento puro e simples do dever de entrega das contas
discriminadas da campanha eleitoral, é a seguinte a dinâmica
processual do processo de prestação de contas.
Continua a existir uma fase inicial, que tem por objeto (e escopo)
a apreciação das contas dos partidos e das campanhas eleitorais,
que os partidos ou as candidaturas devem enviar à ECFP, para
esse efeito, no prazo fixado (artigos 27.º, n.ºs 1 e 4, 35.º, n.º 1, e
43.º, n.ºs 1 a 3, da LEC), findo a qual a ECFP decide do cumprimento da obrigação de prestação de contas e da existência ou não
de irregularidades nas mesmas (artigos 35.º a 45.º da LEC).
De acordo com a modelação resultante dos artigos 35.º a 44.º, a
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intervenção da ECFP nesta fase inicial esgota-se na identificação
(«discriminação», na letra da lei) das irregularidades detetadas
nas contas (dos partidos ou das campanhas), sem lhes fixar qualquer tipo de efeito ou consequência jurídica. Por isso se referiu,
no Acórdão n.º 405/2009, que a mesma «se poderia designar, por
oposição àquela que se lhe segue para apuramento da responsabilidade contraordenacional, por fase declarativa ou de simples
apreciação» (que melhor se designaria por subfase declarativa).
Verificando-se a existência de irregularidades na prestação de
contas, abre-se uma segunda subfase que tem por objeto o apuramento da responsabilidade contraordenacional dos mandatários
financeiros e dos partidos e a definição das respetivas consequências jurídicas (subfase condenatória).
Estará então encerrada a fase administrativa do processo de prestação de contas, da competência da ECFP, como se disse.
Foi o que sucedeu nos presentes autos: na fase administrativa
foram proferidas duas decisões pela ECFP: (i) Decisão sobre a
prestação de contas de campanhas eleitorais, que julgou as contas
prestadas com irregularidades; e (ii) Decisão sobre as contraordenações em matéria de contas das campanhas eleitorais, que
condenou o PURP e o mandatário financeiro, aplicando-lhes as
respetivas coimas. Foram interpostos recursos de ambas para o
Tribunal Constitucional “.
Como tivemos ocasião de referir atrás, para nós não existem subfases de uma fase, mas antes procedimentos diferentes e que entendemos não deverem ser reconduzidos a outros
procedimentos gerais vigentes para outras situações, na medida em que os procedimentos de contas são específicos, estão
regulados detalhadamente e têm uma natureza que não pode
ser catalogada pura e simplesmente de administrativa como
se de uma atividade administrativa qualquer se tratasse.
Posto isto, continuamos a citar o Acórdão:
“Recebidos os recursos, de imediato se colocou a questão de saber
qual é exatamente a extensão da competência do Tribunal Cons278 | O financiamento político e o Direito
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titucional, por outras palavras, qual o objeto da pronúncia deste.
Podem, em abstrato, colocar-se duas hipóteses:
a) A intervenção do Tribunal tem por objeto único a decisão sancionatória, desconsiderando-se a decisão que
verificou as irregularidades, reduzida a uma mera condição daquela outra decisão;
b) Ou tem um duplo objeto, a decisão que verificou as irregularidades e a decisão que aplicou as coimas.
10. Para esclarecer esta dúvida, importa começar por verificar
se a decisão da ECFP que julgou prestadas as contas com apuramento de irregularidades é, ou não é, autonomamente recorrível;
e, em caso afirmativo, qual o regime de subida do recurso”.
O TC, baseando-se nos artigos 9.º da LTC, 23.º da LFP e
23.º, 43.º, 44.º e 465.º da LECFP, conclui que as decisões da
ECFP em matéria de regularidade e legalidade das contas dos
partidos políticos são recorríveis.
Disserta então sobre a natureza dos atos da ECFP, numa
espécie de exercício académico assaz inusitado304, porque inú304 “12. Para tal faz sentido passar em revista, sucintamente, o que a Constituição, as leis, a
jurisprudência e a doutrina dizem sobre os atos administrativos passíveis de impugnação
judicial. Antes, porém, há que verificar se nos encontramos perante um verdadeiro ato
administrativo.
Quase que o poderíamos fazer por exclusão de partes (como fazia alguma doutrina administrativa francesa do século XIX). Não se trata, inquestionavelmente, de um ato legislativo, nem de um ato jurisdicional, nem, tão pouco, de um ato privado da Administração.
Se dúvidas pudessem restar, acrescente-se que preenche o conceito de ato administrativo
defendido pela doutrina nacional mais citada: é um ato jurídico, unilateral, de natureza
decisória, praticado no exercício do poder administrativo, que versa sobre uma situação
individual e concreta, da autoria de um órgão da Administração Pública (DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Volume II, 3.ª edição, Almedina,
Coimbra, 2016, p. 197).
A definição legal de ato administrativo consta hoje do artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo. Aí se escreve que, para os efeitos do código, se consideram
atos administrativos «as decisões que, no exercício de poderes jurídico-administrativos,
visem produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta».
Como se esperaria, a definição legal é mais sucinta e menos analítica do que a definição
doutrinária, mais preocupada com aspetos explicativos. Mas, para além da omissão do
carácter jurídico e do carácter unilateral - que se podem, de alguma forma, ter por implicitamente cobertos pela natureza decisória -, apresenta apenas uma diferença signifiO financiamento político e o Direito | 279

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

cativa: a omissão da autoria – um órgão da Administração Pública. Trata-se, de resto, de
um elemento que alguma doutrina vinha abandonando, enfatizando o elemento material
– o exercício de poderes jurídico-administrativos - e reconhecendo a perda de relevo que
as alterações da organização administrativa pública provocaram no elemento orgânico
(por isso mesmo, MÁRIO AROSO DE ALMEIDA escreveu que «o artigo 148.º do CPA
veio esclarecer que os atos administrativos não têm necessariamente de ser praticados
por órgãos da Administração, mas antes podem ser praticados por entidades de qualquer
natureza no exercício de poderes jurídico-administrativos (…) A definição de ato administrativo introduzida pelo artigo 148.º do CPA parece-nos adequada, na medida em
que confere coerência à figura, deixando de nela incluir realidades heterogéneas e, desse
modo, permite também imprimir um maior grau de coerência ao regime procedimental
e substantivo que o CPA lhe faz corresponder» (Teoria Geral do Direito Administrativo,
6.ª edição, Almedina, Coimbra, 2020, pp. 250 e 253-254).
Assente que se trata de um ato administrativo, vejamos se apresenta a característica da
recorribilidade (ou impugnabilidade) judicial.
A Constituição da República Portuguesa dispõe, na redação do n.º 4 do artigo 268.º atualmente em vigor e que data da revisão constitucional de 1989, que «é garantido aos administrados tutela jurisdicional efetiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos,
incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses direitos ou interesses, a impugnação
de quaisquer atos administrativos que os lesem (…)».
Não é difícil perceber que, no plano constitucional, a condição primeira dos atos administrativos passíveis de impugnação judicial é a sua lesividade. Como se escreveu num
aresto do Tribunal Constitucional fundamental nesta matéria, ponderando a substituição
do conceito de definitividade do ato administrativo recorrido pelo de lesividade deste –
substituição em que muitos administrativistas viram a morte de um conceito, que ligava
a impugnabilidade a uma circunstância típica da Administração, e o nascimento, em sua
substituição, de outro conceito, que a articulava com as circunstâncias específicas da situação do administrado - «objetivamente considerada, a evolução normativa revela a troca
de um entendimento formal e conceptualista do direito de acesso aos tribunais administrativos por uma visão material, assente numa ideia de justiça orientada teleologicamente
(afectada à tutela de direitos ou interesses)» (Acórdão n.º 499/1996, podendo também
alargar-se a referência aos Acórdãos n.ºs 32/1998 e 416/1999).
No mesmo sentido se pronunciou o órgão máximo da jurisdição administrativa, escrevendo que «a partir da revisão constitucional de 1989 a recorribilidade contenciosa dos
atos administrativos passou a aferir-se através da sua idoneidade para lesarem direitos e
deveres» (Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 1.ª Secção, de 12 de dezembro
de 1996).
A principal doutrina constitucionalista sublinha que «a garantia constitucional de impugnação de actos administrativos se estende a todos os actos que impliquem, de alguma forma, a lesão de direitos ou interesses, porque deve ser este o conteúdo material
da impugnabilidade dos actos administrativos. Esta garantia vale em relação a todo e
qualquer acto administrativo, independentemente da entidade que o pratique ou do contexto procedimental em que ele seja produzido: basta que um acto administrativo seja
passível de lesar direitos ou interesses legalmente protegidos, para que esse acto possa
ser objeto de impugnação contenciosa» (JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo III, Coimbra Editora, 2007, p.613). No mesmo sentido,
mas de forma mais sucinta, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA escreveram que
«é a lesão de direitos ou interesses dos particulares que explica e legitima a impugnabilidade» (Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume II, 4.ª edição revista,
Coimbra Editora, 2014, p.829).
13. Todavia, para se alcançar a enorme relevância da previsão constitucional, é preciso
viajar até ao passado e retrospetivar o que sucederia antes daquela, se se houvesse que
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til para a questão de saber se as decisões são recorríveis, já que
a lei assim o estipula.
apreciar na jurisdição administrativa (caso esta fosse competente, bem entendido) um ato
de verificação de irregularidades das contas como o praticado pela ECFP.
A doutrina administrativa de então, seguindo maioritariamente a construção de DIOGO
FREITAS DO AMARAL (Direito Administrativo, Volume III, Lisboa, 1983, pp. 238 e
seguintes), considerava que o conceito de definitividade se decompunha em três vertentes: a definitividade vertical, a definitividade horizontal e a definitividade material. A
primeira exigia que o autor do ato fosse o órgão máximo de uma entidade pública (ou
um órgão independente, isto é, não sujeito a hierarquia administrativa); a segunda reclamava que o ato pusesse termo ao procedimento administrativo; a última demandava a
natureza decisional desse ato.
Como facilmente se comprova, o ato de verificação da irregularidade das contas, integrado num procedimento que apenas se concluiria com a aplicação de sanções, não seria
o ato final do procedimento administrativo. Como tal, seria inimpugnável judicialmente,
por falta de definitividade horizontal.
Virada a página da história em que reinou a definitividade, surgiu, em seu lugar, a ideia
de lesividade: o que interessava agora não era partir de construções laboriosas e sofisticadas em matéria de organização e de procedimento administrativos – o estatuto jurídico
do autor do ato, a natureza final ou interlocutória da decisão – mas, simplesmente, da
análise dos efeitos deste.
Veja-se o que, a este propósito, escreveu MÁRIO AROSO de ALMEIDA:
«Note-se, contudo, que não têm só conteúdo decisório os atos finais dos procedimentos
administrativos, mas também os atos praticados ao longo dos procedimentos que, ainda
que parcialmente, definam situações jurídicas dos interessados, determinando o direito
aplicável a determinada questão ou determinado aspeto de uma questão, em termos que
já não possam ser objeto de reapreciação em momento ulterior do procedimento – podendo, nesse sentido, dizer-se que se trata de decisões interlocutórias que formam caso
decidido formal no âmbito do procedimento» (Manual de Processo Administrativo, 4.ª
edição, Almedina, Coimbra, 2020, p. 279).
Observe-se, ainda, que a exigência da lesividade nem sequer é feita pela norma legal que
hoje regula o objeto da impugnação no processo administrativo. Na verdade, ela não
consta do n.º 1 do artigo 51.º do CPA, que dispõe apenas que «ainda que não ponham
termo a um procedimento, são impugnáveis todas as decisões que, no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos numa situação
individual e concreta (…).
Quererá isto dizer que a exigência da lesividade desapareceu, entretanto - podendo, por
exemplo, impugnar-se judicialmente um ato favorável ao impugnante?
A resposta é negativa: continua a exigir-se a lesão, mas a exigência passou a ser formulada no âmbito do pressuposto da legitimidade processual ativa: «tem legitimidade para
impugnar um ato administrativo (…) quem alegue ser titular de um interesse direto,
pessoal e legítimo, designadamente por ter sido lesado pelo ato nos seus direitos ou interesses legalmente protegidos (proémio e alínea a) do n.º 1 do artigo 51.º do CPA) (sublinhado nosso). A única diferença é que a lesividade, que é regra na esmagadora maioria
dos casos, pode, atendendo às peculiaridades da situação concreta, ser dispensada, como
evidencia o uso do advérbio designadamente”.
14. Mas em que consiste, afinal, a lesividade?
De forma simples, dir-se-á que ela mais não é do que a projeção negativa dos efeitos do
ato na esfera jurídica do interessado (naturalmente que quando a projeção é positiva,
favorável ao interessado, o ato produz efeitos, mas não é, evidentemente, lesivo dos interesses deste).
O financiamento político e o Direito | 281

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

Contudo o TC acrescenta ao seu exercício sobre a natureza
da decisão da ECFP considerações interessantes de natureza
política.
Refere-se: “Ora, quando observamos a decisão da ECFP que declara a existência de irregularidades na prestação de contas de um
partido político, vemos bem mais do que um simples ato interlocutório: é esse ato que possibilita e condiciona a futura aplicação de
sanções ao partido (na verdade, esse ato constitui a decisão que fixa
a existência de irregularidades, verdadeira decisão final da subfase
declarativa, que referimos noutro ponto). O partido tem todo o interesse em procurar destruí-lo ou, pelo menos, modificá-lo em sentido
menos desfavorável, para assim conseguir a eliminação ou a redução
da contraordenação (algo parecido com o que ocorre com certos impostos, em que a lei admite, ou impõe mesmo, a impugnação autónoma do ato de fixação da matéria coletável, porque este condiciona e
determina a liquidação do imposto devido).
Para além deste interesse, digamos, estritamente jurídico, existe um outro não menos relevante para o partido, mais num plano
jurídico-político. Na verdade, não é possível desconsiderar as repercussões daquele ato para a imagem do partido, designadamente porque, nos termos do artigo 21.º da LEC, quer as decisões da ECFP em
matéria de regularidade e legalidade das contas dos partidos políticos
e das campanhas eleitorais, quer os acórdãos do Tribunal Constitucional proferidos em recurso de tais decisões, são publicados na 2.ª
série do Diário da República.
É frequente a comunicação social fazer-se eco das decisões do Tribunal nesta matéria. Esta ressonância, independentemente do maior
ou menor rigor do tratamento a tais decisões nos media, é suscetível
de provocar assinaláveis danos reputacionais aos partidos visados.
Parece inegável o interesse destes em atacar estas decisões, porventura até maior interesse do que aquele que terão em atacar as coimas
aplicadas, já que o dinheiro afeta mais os cofres do que o prestígio e é
este que se pode repercutir nas escolhas do eleitorado.
Sendo assim, como cremos que é, - e para além do que se observou
no ponto 11. relativamente à alínea e) do artigo 9.º da LTC - não
pode deixar de se considerar a decisão da ECFP que julga as contas
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da campanha eleitoral de um partido prestadas com irregularidades
passível de impugnação perante o Tribunal Constitucional”.
Esta longa dissertação feita pelo TC visa ao fim e ao cabo
justificar o novo regime e daí o cuidado de aprofundar a questão da recorribilidade da decisão da ECFP, pois foi precisamente para fundamentar a substituição do TC pela ECFP que
se admitiu a possibilidade de recurso para o TC, quando no
regime anterior não havia recurso da decisão do TC e quanto à
possibilidade de contestar a posição da ECFP, se previa então
a resposta ao relatório, a possibilidade de retificação de contas
e outras intervenções que bem permitiam o exercício do contraditório.
Agora multiplicam-se as possibilidades de intervenção dos
“lesados”, como são quase designados pelo TC.
Quanto à altura em que sobe o recurso, e como já vimos, o
TC entende fazer subir os recursos das duas decisões no final,
afirma-se no mesmo Acórdão:
“15. Assente que está a recorribilidade da decisão, importa agora
apreciar qual o momento da subida do recurso.
Nesta sede, parece-nos também não haver grandes dúvidas de
que a solução da subida a final – ou seja, após o recurso da decisão sancionatória - é a única que se compagina com o respeito
pelo princípio do acusatório que as modificações introduzidas
pelo novo regime pretenderam assegurar. Com efeito, só assim se
garante que o Tribunal Constitucional não é o órgão competente para decidir, num primeiro momento, da prestação de contas
e das irregularidades verificadas e, num segundo momento, da
aplicação das correspondentes sanções contraordenacionais –
como sucedia no quadro legal anterior à alteração legislativa de
2018 “.
A fundamentação é surpreendente, como é que este sistema de apreciação simultânea dos dois recursos garante que o
Tribunal não é o órgão decisor nas duas? A diferença é quanto
ao tempo? Agora é pior. O Tribunal ao decidir a primeira está
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na prática a decidir a segunda e na realidade a pôr em causa
a segunda decisão sancionatória da ECFP, se der provimento
total ou parcial ao recurso.
Quanto ao entendimento que o Tribunal Constitucional vinha fazendo sobre a sua própria competência em matéria de
fiscalização das contas dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais, o TC reafirma, neste Acórdão sob análise, que não
se alterou, por força da modificação da natureza jurídica da
sua intervenção, invocando a jurisprudência anterior sobre a
matéria desde 1996, quanto aos partidos políticos e desde 2006
quanto às campanhas eleitorais (ver ponto 16 do Acórdão).
Contudo, logo de seguida, ao dissertar sobre os partidos
políticos, recordando que se trata de pessoas coletivas privadas mas com relevantes funções político-constitucionais, acaba por exprimir uma postura de distanciamento consubstanciada no seguinte passo:
“a intervenção do Tribunal Constitucional deve também aqui ser
entendida como uma forma de assegurar, no respeito pela liberdade de organização e ação dos partidos políticos, o cumprimento por estes das suas funções constitucionais, em observância do
quadro de valores que a Constituição e a lei impõem ao seu exercício (tal como a jurisprudência constitucional tem salientado
noutras áreas, em que o Tribunal Constitucional intervém como
órgão jurisdicional de controlo da organização e ação partidárias,
fazendo apelo ao chamado “princípio da intervenção mínima”).
Tudo o que for além desse propósito, que é o da Constituição e
da lei, ou ficar aquém dele fragiliza e descaracteriza as funções
de garante que o Tribunal Constitucional assume na matéria,
constitucionalmente sensível, do financiamento dos partidos políticos”.
Mas afinal o TC não tem apenas uma única intervenção
como órgão de recurso? Na realidade pronuncia-se sobre os 2
recursos, começando pelo recurso da decisão da ECFP, de 12
de junho de 2018, sobre a prestação de Contas da Campanha
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Eleitoral incidindo sobre a matéria de facto nos pontos 17 e 18
e sobre a matéria de direito no ponto 19. No ponto 20, pronuncia-se sobre o recurso da decisão da ECFP sobre as contraordenações em matéria de contas de campanha, interposto pelo
mandatário financeiro e pelo partido.
Não sabemos exatamente quando foi tomada a decisão de
aplicação de coimas pela ECFP, nem quando foram interpostos os respetivos recursos, porquanto esses elementos não estão explicitados no Acórdão nem constam de publicitação no
sítio da ECFP/TC na Internet.
Mas consta do Acórdão a diferença entre os dois processos
e desde logo a absolvição do mandatário financeiro quanto a
uma das irregularidades imputadas, que, aliás, é bem mais
uma ilegalidade, como decorre da seguinte citação:
“No âmbito do processo de contraordenação n.ºs 222/19-B, a
ECFP aplicou ao mandatário financeiro do PURP uma coima
no valor de € 426,00, pela prática de violação dolosa dos deveres
previstos nos artigos 15.º, 16º, n.ºs 2 e 4, da LFP, punível nos
termos do artigo 31.º, n.ºs 1 e 2, do mesmo diploma.
Conforme acima mencionado, na base da decisão da ECFP que
aplicou as referidas coimas estão as irregularidades identificadas
na decisão relativa à prestação de contas, a saber, o incumprimento do dever de certificação das contribuições dos partidos
políticos, prevista e punida pelos artigos 16.º, n.º 2, e 31º, n.º
1, da LFP, e o recebimento de donativos não titulados por meio
bancário suscetível de permitir a identificação do montante e da
sua origem, que se traduz no incumprimento do dever previsto
no artigo 16.º, n.º 4, da LFP.
Importa começar por dizer que, tendo o Tribunal concluído, no
que respeita à segunda irregularidade imputada, que não havia
violação do artigo 16.º, n.º 4, da LFP, importa, sem necessidade
de maiores ponderações, absolver o PURP e o mandatário financeiro pela prática da contraordenação prevista e punida pelos artigos 16.º, n.º 4, e 31.º, n.ºs 1 e 2, da LFP”.
Quanto à outra irregularidade, o TC refere: “provou-se
O financiamento político e o Direito | 285

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

que nas contas apresentadas pelo PURP existem receitas provenientes de contribuições do Partido para a campanha que não
foram objeto de certificação pelos órgãos competentes deste, situação que viola o disposto no artigo 16.º, n.º 2, da LFP.
Contudo, demonstrado que ficou, pelo acervo dos factos provados, que o mandatário financeiro, bem como o outro membro da
Comissão Administrativa, agiram no convencimento de que os
documentos apresentados constituíam certificação bastante do
recebimento deste tipo de receitas e de que haviam cumprido todas as formalidades legais sobre as contas da campanha - desconhecendo a obrigação de certificação específica -, excluído fica o
dolo na sua conduta, o que impõe a absolvição dos arguidos, uma
vez que a contraordenação em causa não é sancionada, como se
disse já, a título de negligência (artigo 8.º, n.º 2, do RGCO)”.
É então fácil agora de perceber a decisão do TC neste
Acórdão:
“ …..  decide-se:
1. Julgar prestadas, com a irregularidade consubstanciada na falta de certificação pelo PURP das contribuições efetuadas - situação atentatória do artigo 16.º, n.º 2, da LFP -, as contas apresentadas pelo Partido relativas à campanha eleitoral para a eleição,
realizada em 4 de outubro de 2015, dos deputados à Assembleia
da República;
2. Julgar parcialmente procedente o primeiro recurso interposto pelo PURP e o primeiro recurso interposto pelo Mandatário
Financeiro da campanha eleitoral do PURP, António Manuel
Mateus Dias (referidos no ponto 2. do Relatório) e, consequentemente, considerar não verificada a irregularidade consubstanciada na existência de um donativo em numerário, por, no caso,
se encontrarem satisfeitas as exigências do n.º 4 do artigo 16.º da
LFP e, em consequência, revogando nessa parte as correspondentes decisões de prestação de contas com irregularidades e sancionatória da ECFP;
3. Julgar inútil, em função do decidido em 2. deste dispositivo, o
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conhecimento do segundo recurso interposto pelo PURP e do segundo recurso interposto pelo Mandatário Financeiro da campanha eleitoral do PURP António Manuel Mateus Dias, na parte
em que o mesmo se refere à infração ao disposto no artigo 16.º,
n.º 4, da LFP;
4. Julgar parcialmente procedente o segundo recurso interposto
pelo PURP e o segundo recurso interposto pelo Mandatário Financeiro (referidos no ponto 4. do Relatório) e, consequentemente, absolver o PURP e o Mandatário Financeiro da campanha
eleitoral do PURP António Manuel Mateus Dias da prática da
contraordenação consistente na violação dolosa dos deveres previstos nos artigos 15.º e 16.º, n.º 2, da LFP, punível nos termos
do artigo 31.º, n.ºs 1 e 2, do mesmo diploma, revogando, pois a
correspondente decisão sancionatória da ECFP “.
Em suma, o TC afinal não se limita a decidir sobre os 4
recursos. Começa por julgar prestadas as contas com uma irregularidade, distanciando-se da Decisão da ECFP, a qual expressamente revoga na parte em que diverge desta. Assim,
trata-se de uma decisão substantiva de apreciação das contas.
Revoga as decisões sancionatórias da ECFP, tornando inútil e
sem qualquer efeito todo o trabalho desenvolvido pela ECFP
em matéria contraordenacional.
Fica já demonstrado por este primeiro Acórdão o sentido
absurdo do novo regime. E nem sequer nos pronunciamos sobre o conteúdo da argumentação de fundo, quer de facto quer
de direito, em que o TC se baseia num raciocínio puramente
penalista, ignorando a especificidade da matéria em questão.
O Acórdão, contudo, foi votado por maioria, tendo havido
votos de vencido.
O Juiz Conselheiro Lino Ribeiro, não tendo votado vencido, juntou declaração de voto em que parece manifestar desacordo pela solução seguida de apreciar os recursos das duas
decisões da ECFP apenas a final:
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“A autonomia que o acórdão reconhece à decisão que declara a
existência de irregularidades passíveis de coima e que se traduz
na suscetibilidade de impugnação direta, para além de se projetar negativamente no desenvolvimento normal do procedimento, pode colocar em causa o princípio do acusatório em processo
contraordenacional. A reforma introduzida pela Lei Orgânica n.º
1/2018, de 19 de abril, tendo em vista evitar que o tribunal apreciasse num primeiro acórdão a regularidade das contas e num segundo acórdão aplicasse as sanções contraordenacionais, é posta
em causa com o entendimento de que a decisão tomada na primeira fase é imediatamente impugnada.
Com efeito, deduzida a impugnação no prazo de 30 dias (sob pena
de sanação dos vícios de que padeça, caso não seja tempestivamente interposta), o Tribunal não pode deixar de a conhecer. No
caso concreto, para não conhecer imediatamente a impugnação,
foi necessário invocar o n.º 3 do artigo 407.º do CPP, ordenando-se a «subida do recurso a final», por ocasião da impugnação
da decisão sancionatória. A verdade é que, tratando-se de impugnação contenciosa, dirigida à eliminação de um ato ilegal, o
Tribunal tinha que lhe dar seguimento, por imposição da tutela
jurisdicional efetiva (artigo 268.º, n.º 4, da CRP). A retenção da
ação prevista naquela disposição do CPP não só não é aplicável às
ações impugnatórias – está prevista apenas para recursos jurisdicionais interpostos em processos pendentes - como torna ainda
mais evidente que a lesão de posições jurídicas subjetivas não era
imediata. Parece até contraditório dizer-se que o ato é impugnável porque afeta imediatamente os interesses dos destinatários e
reter a ação impugnatória até à eventual subida da impugnação
da decisão condenatória, quando esta pressupõe a existência da
irregularidade que é objeto da pretensão anulatória na ação retida. Ou seja, quem provoca uma autónoma, imediata e efetiva lesão de posições jurídicas subjetivas é a decisão que definitivamente dá como provada a irregularidade e em consequência sanciona
o infrator. Por outro lado, não se percebe porque é que, existindo
um ato administrativo impugnável, que é prejudicial ao desenvolvimento do processo contraordenacional, a ECFP não deva
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suspender este processo até à decisão jurisdicional da pretensão
anulatória do impugnante. Acresce que o Tribunal retém a ação
esperando que ulteriormente seja interposto um processo impugnatório da decisão condenatória, sem ter a certeza que o acoimado
vai interpor o processo de anulação. Ao reter a ação parece que o
Tribunal entende ser inevitável a condenação de quem praticou a
irregularidade, juízo que só poderia ser feito se o ato impugnado
fosse válido”.
O Juiz Conselheiro Pedro Machete e a Juíza Conselheira
Joana Costa lavraram voto de vencido quanto ao entendimento relativo a uma das irregularidades que o TC desconsiderou.
Também votou vencido o Juiz Conselheiro Fernando Ventura,
relativamente a vários pontos distintos.
Só mais tarde em 17 de dezembro de 2020, foram prolatados mais 5 Acórdãos do TC, sendo quatro deles incidentes
sobre a mesma campanha eleitoral para a AR de 2015 e um
sobre a eleição presidencial de 2016. Esses Acórdãos, votados
em plenário, são publicitados no sítio da Internet do Tribunal
Constitucional, sob a designação Financiamento PPCE, pelo
que são facilmente identificáveis. À semelhança do Acórdão
analisado anteriormente, também estes têm como relator o
Juiz Conselheiro João Caupers.
Quanto aos Acórdãos sobre as contas da campanha eleitoral da AR de 2015, importa muito sumariamente uma alusão a
alguns aspetos de relação entre as decisões da ECFP e do TC.
Assim, o Acórdão n.º 755/2020 incide sobre o recurso de
contraordenação da decisão sancionatória aplicada pela ECFP
ao partido da Terra (MPT)305, e o TC decide pela procedência
305 Como refere o Acórdão n.º 755/2020:
“1. Na sequência da decisão da Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos
(doravante, “ECFP”) que julgou prestadas, com as irregularidades que ali se discriminam, as contas apresentadas pelo Partido da Terra (MPT) relativas à Campanha Eleitoral
para a Eleição, realizada em 4 de outubro de 2015, dos deputados para a Assembleia da
República, foi instaurado processo contraordenacional contra o MPT pela prática das irregularidades verificadas naquela decisão.
No âmbito deste procedimento contraordenacional (Processo n.º 29/2018), por decisão
proferida em 24 de outubro de 2019, a ECFP aplicou ao partido uma coima no valor de
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parcial do recurso306.
O Acórdão n.º 756/2020 incide sobre os recursos interpostos pelo Partido Socialista e seu mandatário financeiro quer
da decisão sobre as contas quer da decisão sancionatória da
ECFP307. O TC decidiu julgar improcedentes os recursos quan€4.686,00, equivalente a 11 (onze) SMN de 2008, pela prática da contraordenação prevista
e punida pelo artigo 31.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, na redação que
lhe foi dada pela Lei Orgânica n.º 5/2015, de 10 de abril (Lei Financiamento dos Partidos
Políticos e das Campanhas Eleitorais, doravante “LFP”).
2. O MPT interpôs recurso de contraordenação da decisão sancionatória.
3. Recebido o requerimento de recurso, a ECFP sustentou a decisão recorrida e determinou a sua remessa ao Tribunal Constitucional.
4. Admitido o recurso, ordenou-se a abertura de vista ao Ministério Público, nos termos
do n.º 1 do artigo 103.º-A da Lei Orgânica da Organização, Funcionamento e Processo do
Tribunal Constitucional (doravante, “LTC”).
5. O Ministério Público emitiu pareceu, pronunciando-se pela improcedência do recurso,
ao qual o MPT respondeu, tudo nos termos do artigo 103.º-A, n.º 1, da LTC”.
306 “Pelo exposto, decide-se julgar parcialmente procedente o recurso de contraordenação
interposto pelo MPT e, consequentemente, condenar o MPT pela prática da contraordenação prevista e punida pelas disposições conjugadas dos artigos 12.º, 15.º, n.º 1 e 31.º,
n.ºs 1 e 2, da LFP, na coima no valor de 10 (dez) SMN de 2008, o que perfaz a quantia de
€4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta euro)”.
307 “1. Por decisão datada de 20 de junho de 2018, a Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos (doravante, “ECFP”) julgou prestadas com as irregularidades que a seguir se
discriminam, as contas pelo Partido Socialista (PS) relativas à Campanha Eleitoral para a
Eleição, realizada em 4 de outubro de 2015, dos deputados para a Assembleia da República [artigos 27.ª, n.º 4, da Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho, na redação que lhe foi dada pela
Lei Orgânica n.º 5/2015, de 10 de Abril (Lei de Financiamento dos Partidos Políticos e das
Campanhas Eleitorais, doravante, “LFP”) e 43.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10
de Janeiro (Lei de Organização e Funcionamento da ECFP, doravante, “LEC”).
Foram as seguintes as irregularidades apuradas:
a) Contribuições do Partido indevidamente refletidas como contribuições em espécie,
situação atentatória do artigo 15.º, n.º 3, da LFP;
b) Despesas com deslocações ao estrangeiro não elegíveis, em violação dos artigos 3.º e
4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 95-C/76, de 30 de janeiro, e 19.º da LFP;
c) Impossibilidade de concluir sobre a razoabilidade da valorização de algumas despesas, contrariando o disposto no artigo 15.º da LFP.
2. Desta decisão foram interpostos recursos pelo PS e pelo Mandatário Financeiro para
a Campanha em causa, Hugo Filipe Bento Pereira, nos termos dos artigos 23.º da LEC e
9.º, alínea e), da LTC, tendo sido determinada a subida a final, por ocasião da impugnação da decisão sancionatória, nos termos do n.º 3 do artigo 407.º do Código de Processo
Penal (doravante, “CPP”), ex-vi do artigo 41.º do Regime Geral das Contraordenações
(doravante, “RGCO”).
3. Na sequência da decisão relativa à prestação de contas, a ECFP levantou um auto de
notícia e instaurou processos contraordenacionais contra o Partido e o Mandatário Financeiro, pela prática das irregularidades discriminadas naquela decisão.
4. No âmbito do procedimento contraordenacional instaurado contra o PS (Processo n.º
22/2018), a ECFP, por decisão proferida em 28 de novembro de 2019, aplicou ao Partido
uma coima no montante de €4.668,00, equivalente a 18 (dezoito) SMN de 2008, pela prática da contraordenação prevista e punida pelo artigo 31.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 19/2003,
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to à decisão de fundo, mas parcialmente procedentes os recursos de contraordenação, reduzindo as coimas308.
O Acórdão n.º 757/2020 decidiu sobre dois recursos de
contraordenação interpostos pelo Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) e pelo seu mandatário financeiro309. O TC decidiu parcialmente procedentes amde 20 de Junho (Lei Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais,
doravante “LFP)”; e ao Mandatário Financeiro (Processo n.º 23/2018), na mesma data e
com fundamento no artigo 31.º, n.º 1, da mesma lei, uma coima no montante de €1.704,00,
equivalente a 4 (quatro) SMN de 2008.
5. Desta decisão foram interpostos recursos pelo PS e pelo Mandatário Financeiro.
6. Recebidos os requerimentos de recurso, subscritos pelo PS e pelo Mandatário Financeiro, a ECFP sustentou as decisões recorridas e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Constitucional.
4. Admitidos os recursos, ordenou-se a abertura de vista ao Ministério Público, nos termos do n.º 1 do artigo 103.º-A da LTC.
5. O Ministério Público emitiu pareceu, pronunciando-se pela improcedência do recurso,
parecer que foi notificado ao Partido e ao Mandatário Financeiro.
6. O PS e o Mandatário Financeiro não se pronunciaram”.
308 “Pelo exposto, decide-se:
1. Julgar improcedentes os recursos da decisão da ECFP que julga prestadas com as irregularidades nela discriminadas as contas apresentadas pelo Partido Socialista relativas à
Campanha Eleitoral para a Assembleia da República de 4 de outubro de 2015, assim
confirmando aquela decisão.
2. Julgar parcialmente procedente o recurso de contraordenação interposto pelo Partido
Socialista e, consequentemente, reduzir a coima aplicada pela ECFP pela prática da contraordenação prevista e punida pelas disposições conjugadas dos artigos 12.º, 15.º, n.º 1 e
31.º, n.ºs 1 e 2, LFP, que agora se fixa em €5.538,00 equivalentes a 13 (treze) SMN de 2008;
3. Julgar parcialmente procedente o recurso de contraordenação interposto pelo Mandatário Financeiro para a Campanha em causa, Hugo Filipe Bento Pereira, e, consequentemente, reduzir a coima aplicada pela ECFP pela prática da contraordenação prevista e
punida pelas disposições conjugadas dos artigos 12.º, 15.º, n.º 1 e 31.º, n.ºs 1 e 2, LFP, que
agora se fixa em €852,00, equivalentes a 2 (dois) SMN de 2008 “.
309 “1. Na sequência da decisão da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP),
de 12 de junho de 2018, que julgou prestadas, com as irregularidades que ali se discriminam, as contas de campanha, respeitantes às eleições para a Assembleia da República, realizadas em 4 de outubro de 2015, a ECFP levantou um auto de notícia e instaurou processo contraordenacional contra o Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
(PCTP/MRPP) e o Mandatário Financeiro, Domingos António Caeiro Bulhão, pela prática das irregularidades verificadas naquela decisão.
No âmbito do procedimento contraordenacional instaurado contra o PCTP/MRPP (Processo n.º 18/2018), por decisão proferida em 14 de novembro de 2019, a ECFP aplicou ao
Partido uma coima no valor de €5.538,00, equivalente a 13 (treze) SMN de 2008, pela prática da contraordenação prevista e punida pelo artigo 31.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 19/2003, de
20 de Junho, na redação que lhe foi dada pela Lei Orgânica n.º 5/2015, de 10 de Abril (Lei
do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais, doravante “LFP”).
No âmbito do procedimento contraordenacional instaurado contra Domingos António
Caeiro Bulhão, enquanto Mandatário Financeiro da Campanha (Proc. n.º 19/2018), por
decisão proferida em 14 de novembro de 2019, a ECFP aplicou uma coima no valor de
O financiamento político e o Direito | 291

MARGARIDA SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS

bos os recursos, reduzindo as coimas aplicadas pela ECFP310.
O Acórdão n.º 758/2020 incidiu sobre o recurso de contraordenação interposto pelo Partido Social Democrata (PSD),
enquanto partido liderante e integrante da Coligação Eleitoral
“Portugal à Frente” – PPD/PSD.CDS-PP” que concorrera à
eleição AR 2015311. Curiosamente o CDS não apresentou re€1.278,00, equivalente a 3 (três) SMN de 2008, pela prática da contraordenação prevista e
punida pelo artigo 31.º, n.º 1, da LFP.
2. Notificados desta decisão, o PCTP/MRPP e Domingos António Caeiro Bulhão apresentaram recurso de contraordenação das respetivas decisões sancionatórias.
3. Recebidos os requerimentos de recurso das decisões de aplicação de coimas, a ECFP
sustentou as decisões recorridas e determinou a sua remessa ao Tribunal Constitucional.
4. O Tribunal Constitucional admitiu os recursos e os processos foram com vista ao
Ministério Público, nos termos do n.º 1 do artigo 103.º-A da LTC.
5. O Ministério Público emitiu parecer a respeito dos recursos das decisões sancionatórias
da ECFP, pronunciando-se pela improcedência dos recursos, e os recorrentes apresentaram resposta, nos termos do artigo 103.º-A, n.º 1, da LTC “.
310 “Pelo exposto, decide-se:
1. Julgar parcialmente procedente o recurso de contraordenação interposto pelo Partido
Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) e, consequentemente, reduzir
a coima aplicada pela ECFP pela prática da contraordenação prevista e punida pelas
disposições conjugadas dos artigos 12.º e 31.º, n.ºs 1 e 2, da LFP, que agora se fixa em 10
(dez) SMN de 2008, no montante de €4.260,00;
2. Julgar parcialmente procedente o recurso de contraordenação interposto pelo Mandatário Financeiro, Domingos António Caeiro Bulhão, e, consequentemente, reduzir a
coima aplicada pela ECFP pela prática da contraordenação prevista e punida pelas disposições conjugadas dos artigos 12.º e 31.º, n.ºs 1 e 2, da LFP, que agora se fixa em 1 (um)
SMN de 2008, no montante de €426,00.
311 “1. Por decisão de 24 de junho de 2020, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos
(doravante, “ECFP”) julgou prestadas, com as irregularidades que de seguida se discriminam, as contas apresentadas pela Coligação Eleitoral “Portugal à Frente” – PPD/
PSD.CDS-PP relativas à Campanha Eleitoral para a Eleição, realizada em 4 de outubro
de 2015, dos deputados para a Assembleia da República [artigos 27.º, n.º 4, da Lei n.º
19/2003, de 20 de Junho, na redação que lhe foi dada pela Lei Orgânica n.º 5/2015, de
10 de Abril (Lei Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais, doravante “LFP”) e 43.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de Janeiro (Lei Organização e
Funcionamento da ECFP, doravante “LEC”)].
Foram as seguintes as irregularidades discriminadas:
- existência de despesas realizadas fora do período de elegibilidade, em violação do artigo 19.º, n.º 1, da LFP;
- existência de despesas com deslocações ao estrangeiro não elegíveis, contrariando o
artigo 19.º da LFP, lido em consonância com os artigos 3.º e 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º
95-C/76, de 30 de Janeiro;
- impossibilidade de concluir sobre a razoabilidade da valorização de algumas despesas,
ofendendo o disposto no artigo 15.º da LFP;
- existência de ações e meios não refletidos nas Contas de Campanha, desrespeitando os
artigos 16.º e 19.º da LFP.
2. Desta decisão não foram interpostos recursos.
3. Na sequência da decisão relativa à prestação das contas, a ECFP levantou um auto de
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curso nem tão pouco o mandatário financeiro da campanha.
Contudo, o TC julgou parcialmente procedente o recurso do
PSD e reduziu as coimas do PSD, CDS e do mandatário financeiro312. Este Acórdão foi, entretanto, objeto de retificação pelo
Acórdão n.º 26/2021, de 13 de janeiro313.
O Acórdão n.º 754/2020 refere-se à eleição presidencial de
2016 e incide sobre recursos de contraordenação interpostos
pelo Candidato Edgar Freitas Gomes da Silva e pela mandatária financeira da campanha314. O TC decidiu: “Pelo exposto,
notícia e instaurou processos contraordenacionais contra a Coligação “Portugal à Frente”
e contra o Mandatário Financeiro da Campanha pela prática das irregularidades verificadas naquela decisão.
No âmbito dos procedimentos contraordenacionais instaurados (Processos n.º 4/2019,
contra o PSD, e n.º 5/2019, contra o CDS), por decisões proferidas em 24 de junho de 2020,
a ECFP aplicou ao PSD uma coima no valor de €5.538,00, equivalente a 13 (treze) SMN de
2008, pela prática da contraordenação prevista e punida pelo artigo 31.º, n.ºs 1 e 2, da LFP;
e ao CDS-PP, coima de idêntico montante, com os mesmos fundamentos legais.
No âmbito do procedimento contraordenacional instaurado contra António Carlos Bívar
Branco da Penha Monteiro, enquanto Mandatário Financeiro da Campanha (Proc. n.º
6/2019), por decisão proferida em 24 de junho de 2020, a ECFP aplicou-lhe uma coima
no valor de €1.704,00, equivalente a 4 (quatro) SMN de 2008, pela prática da contraordenação prevista e punida no artigo 31.º, n.º 1, da LFP.
4. Notificados desta decisão, o PPD/PSD apresentou recurso de contraordenação da decisão sancionatória.
5. Recebido o requerimento de recurso da decisão de aplicação de coimas, a ECFP sustentou a decisão recorrida e determinou a sua remessa ao Tribunal Constitucional.
6. O Tribunal Constitucional admitiu o recurso e ordenou a abertura de vista ao Ministério Público, nos termos do n.º 1 do artigo 103.º-A da LTC.
7. O Ministério Público emitiu parecer a respeito do recurso das decisões sancionatórias
da ECFP, pronunciando-se pela improcedência do mesmo.
8. O Recorrente apresentou resposta ao parecer do Ministério Público, nos termos do
artigo 103.º-A, n. º 1, da LTC, reiterando a argumentação já utilizada no processo.
312 “Pelo exposto, decide-se:
a) Julgar parcialmente procedente o recurso interposto pelo PPD/PSD, reduzindo o
montante da coima aplicada ao Partido a €5.112,00, equivalente a 12 (doze) SMN de 2008;
b) Reduzir a coima aplicada ao CDS/PP a €5.112,00, equivalente a 12 (doze) SMN de
2008;
c) Reduzir a coima aplicada ao Mandatário Financeiro, António Carlos Bívar Branco da
Penha Monteiro, a €1.278, equivalente a 3 (três) SMN de 2008“.
313 “Torna-se necessário retificar um lapso constante da página 14 do texto do acórdão.
Aí se escreve que o montante da coima aplicada ao PPD/PSD e ao CDS/PP é no montante de «€4686,00, equivalente a 11 (onze) SMN de 2008», a cada um dos partidos.
Ora, a verdade é que, como se escreve na Decisão na p.15, tal coima é no montante de
«€5112,00, equivalente a 12 (doze) SMN de 2008», a cada um dos partidos.
Há de, pois, corrigir-se a p. 14, fazendo dela constar que a coima aplicada a cada um dos
partidos é no montante de €5112,00, equivalente a 12 (doze) SMN de 2008”.
314 “1. Por decisão de 2 de setembro de 2019, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) julgou prestadas, com irregularidades, as contas apresentadas pela candidaO financiamento político e o Direito | 293
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decide-se julgar procedente o recurso interposto por Edgar Freitas
Gomes da Silva (Candidato às Eleições Presidenciais 2016) e Maria
Manuela Simão Pinto Ângelo Santos (Mandatária Financeira) e,
consequentemente, absolver os mesmos da prática da contraordenação consistente na violação dolosa dos deveres previstos nos artigos
12.º, n.º 3, alínea c), ponto i), ex vi do artigo 15.º e 19.º, n.º 2, da
tura de Edgar Freitas Gomes da Silva relativas à Campanha Eleitoral para a Eleição para
Presidente da República, realizada em 24 de janeiro de 2016 [artigos 27.º, n.º 4, da Lei
n.º 19/2003, de 20 de Junho (Lei Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas
Eleitorais, doravante “LFP”), e 43.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de Janeiro
(Lei Organização e Funcionamento da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos,
doravante “LEC”)].
A irregularidade apurada consistiu na existência de despesas de campanha relacionadas
com ajudas de custo de pessoal cedido pelo Partido Comunista Português – deficiente
discriminação de cada ato de despesa e ausência do respetivo documento certificativo
do qual conste o motivo subjacente ao pagamento das ajudas de custo [artigo 12.º, n.º 3,
alínea c), subalínea i), ex vi do artigo 15.º, n.º 1, e do artigo 19.º, n.º 2, ambos da Lei n.º
19/2003].
2. Desta decisão não foi interposto recurso.
3. Na sequência da decisão referida no ponto 1., a ECFP levantou um auto de notícia
(Auto de Notícia n.º 74/2019, de 4 de setembro de 2019) e instaurou um processo de
contraordenação ao Candidato Edgar Freitas Gomes da Silva e à Mandatária Financeira
Maria Manuela Simão Pinto Ângelo Santos pela prática da irregularidade verificada na
decisão relativa à prestação de contas.
Notificados do processo de contraordenação, o Candidato e a Mandatária Financeira
apresentaram a sua resposta, nos termos do n.º 2 do artigo 44.º da LEC.
4. No âmbito do procedimento contraordenacional instaurado contra o Candidato e a
Mandatária Financeira (Processo de Contraordenação n.º 74/2019), por decisão proferida
em 7 de novembro de 2019, a ECFP aplicou a cada um dos arguidos uma coima no valor
de €852,00, equivalente a 2 (dois) SMN de 2008, pela violação de dois deveres de organização contabilística das contas de campanha, previstos nos artigos 12.º, n.º 3, alínea c),
subalínea i), ex vi do artigo 15.º, n.º 1, e artigo 19.º, n.º 2, da LFP, cuja prática constitui uma
contraordenação prevista e punida pelo artigo 31.º, n.º 1, do mesmo diploma.
5. Notificados desta decisão, o Candidato à eleição presidencial e a respetiva mandatária
financeira apresentaram, em 19 de dezembro de 2019, recurso de contraordenação da
decisão sancionatória.
6. Recebido o requerimento de recurso daquela decisão da ECFP de aplicação de coimas,
a ECFP sustentou a decisão recorrida e determinou a sua remessa ao Tribunal Constitucional.
7. Por despacho proferido em 26 de fevereiro de 2020, o Tribunal Constitucional admitiu
o recurso e ordenou a abertura de vista ao Ministério Público, nos termos do n.º 1 do
artigo 103.º-A da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro (Lei de Organização, Funcionamento
e Processo do Tribunal Constitucional, referida adiante pela sigla «LTC»).
8. O Ministério Público emitiu parecer a respeito do recurso da decisão sancionatória
da ECFP, pronunciando-se pela improcedência do recurso interposto pelo Candidato,
Edgar Freitas Gomes da Silva e pela Mandatária Financeira, Maria Manuela Simão Pinto
Ângelo Santos.
9. Os arguidos apresentaram resposta ao parecer do Ministério Público, nos termos do
artigo 103.º-A, n.º 1, da LTC “.
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LFP, punível nos termos do artigo 31.º, n.º 1, do mesmo diploma,
revogando, pois a correspondente decisão sancionatória da ECFP”.
Esta decisão contudo teve vários votos de vencido quanto
à irregularidade que estava imputada : existência de despesas de campanha relacionadas com ajudas de custo de pessoal
cedido pelo Partido Comunista Português – deficiente discriminação de cada ato de despesa e ausência do respetivo documento certificativo do qual conste o motivo subjacente ao
pagamento das ajudas de custo [artigo 12.º, n.º 3, alínea c),
subalínea i), ex vi do artigo 15.º, n.º 1, e do artigo 19.º, n.º 2,
ambos da Lei n.º 19/2003].
Os Juízes Conselheiros Pedro Machete, Gonçalo de Almeida Ribeiro, Joana Costa, Maria José Rangel de Mesquita e Fernando Ventura formularam voto de vencido, basicamente por
entenderem tratar-se de alteração da jurisprudência do TC sobre a matéria tal como resultava do Acórdão n.º 744/14. Particularmente elucidativa desta alteração de jurisprudência é a
declaração de voto de vencido do Juiz Conselheiro Fernando
Vaz Ventura que se transcreve:
“Vencido.
Pronunciei-me pela improcedência do recurso e condenação dos
recorrentes pelo cometimento de contraordenação consubstanciada na violação de deveres de organização contabilística das contas
da campanha, p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos
12.º, n.º 3, alínea c), subalínea i), 15.º, n.º 1, 19.º, n.º 1 e 31.º, n.º
1, da LFP.
Não se encontra em discussão no presente recurso a inelegibilidade de despesas com pessoal, antes a questão de saber se um
conjunto de despesas com ajudas de custo inscritas nas contas da
campanha encontra a devida comprovação em documentação de
suporte. Ao invés da posição que fez vencimento, entendo que a
resposta a esta questão não pode deixar de ser negativa.
Na verdade, as notas de débito apresentadas apenas transmitem
que tais ajudas de custo são relativas a um conjunto de funcionários do PCP e o valor pago a esse título a cada um, assim como
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que as despesas que se pretende ressarcir ocorreram num período
de 21 dias. Nada mais, abstendo-se a campanha de qualquer outra concretização, que não se antevê difícil ou incompatível com
a natureza da participação numa campanha eleitoral, como seja
o elenco diário de valores pagos com refeições, transporte e alojamento durante os 21 dias aludidos, podendo até perfazer montante superior ao valor diário estipulado, de €40,00. Desse modo,
e tornando até dispensáveis outros elementos documentais (vg.
mapas de controlo horário ou o detalhe das prestações efetuadas),
seria possível estabelecer a devida relação entre as despesas subjacentes às ajudas de custo contabilizadas e as ações de companha
eleitoral realizadas, com inteira transparência.
Acresce que, quer a campanha, quer o Partido Político que emitiu as notas de débito, não podiam deixar de saber que idêntica
conduta havia já merecido censura do Tribunal, por irregular e
merecedora de censura contraordenacional, por via do Acórdão
n.º 744/2014 e jurisprudência nele referida.
A maioria afasta-se agora dessa orientação jurisprudencial, que
continuo a subscrever, bastando-se, para considerar «comprovado o motivo da despesa», por um lado, com a circunstância de
se estar perante ajudas de custo de valor fixo e, por outro, por
terem sido pagas a «pessoal cedido» por partido político, o que se
me afigura manifestamente insuficiente para verificar a correção
das despesas registadas e assegurar o pleno exercício da fiscalização das contas das campanhas eleitorais”.
Deste conjunto de Acórdãos que acabamos de referir, é
possível extrair algumas tendências:
- a ECFP mantém sempre as suas decisões;
- o MP sustenta sempre essas posições ao manifestar-se
sempre pela improcedência dos recursos;
- o TC assumiu inicialmente o papel de julgador das
contas, mas deixou de o fazer, pronunciando-se apenas
sobre a matéria do recurso, como órgão de recurso;
- o TC decidiu sempre pela procedência total ou parcial
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dos recursos, absolvendo os recorrentes ou reduzindo
as coimas já de si extremamente baixas;
o TC só não se pronunciou sempre pela improcedência dos recursos das decisões sobre as contas da ECFP,
sempre que se pôde pronunciar sobre os recursos de
contraordenação, daqui resultando a não atribuição de
quaisquer consequências sancionatórias para as decisões da ECFP;
o TC revela afastamento da jurisprudência anterior relativamente à questão do elemento subjetivo da infração contraordenacional, o que revela incompreensão
acerca da matéria em causa que não corresponde ao
tipo contraordenacional geral;
o TC começa a revelar afastamento da jurisprudência
anterior quanto à interpretação da LFP e da LECFP;
o TC tem vindo pois a pôr em causa o papel e a função
da ECFP.

Em suma, não concordamos com uma tendência que se
tem esboçado nesta jurisprudência do TC de sistemática desvalorização e secundarização da matéria do financiamento
político e eleitoral sobretudo no que à respetiva fiscalização e
controlo concerne.
Parecem estar, pois reunidas as condições para a necessidade de uma verdadeira reforma nesta matéria em Portugal
na terceira década do século XXI.
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