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Monarquia 
Constitucional (1820-

1910) 

Estado Novo (1926-
1974) 

I República (1910-
1926) 

Regimes políticos anteriores  à mudança democrática iniciada em 1974: 

Eleições 

Eleições – Fraude e/ou 
manipulação  dos processos 
eleitorais. Realização regular 
de processos eleitorais para 
os órgãos políticos, ma sem 
impacto significativo na 
formação dos governos e na 
sua alternância. Eleições não 
justas, livres, competitivas ( 
Freire, Meirinho, 2013, pp. 
169-170).  

Terceira República 

(1974 até ao 
presente) 
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O sistema político -  Organização e funcionamento da vida política numa 
dada época: conteúdo da Constituição, a estrutura das instituições, o 
sistema de governo, o sistema eleitoral, o sistema de partidos. 
 
Os sistemas políticos modernos são fruto das Revoluções Americana 
(1776) e Francesa (1789). 
 
O sistema de governo (regime político): Conjunto de órgãos do poder 
político democrático, às suas funções, à sua estruturação e inter-
relações, à forma como são eleitos (ou designados) os seus titulares, ao 
seu estatuto e competências e às regras que estruturam as relações 
entre os diferentes órgãos (vd. Sousa, 1992, e Freire e Pinto, 2010). É 
fundamental para a compreensão do funcionamento dos sistemas 
políticos.  
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Órgãos  do Poder  Político em Portugal 

Eleições Regulares, 
livres e justas para 

os diferentes órgãos  
políticos  

 
Regiões 
Autónomas 

 
Assembleia 
da República 
(AR) 
  

Parlamento 
Europeu 
(desde 1987) 

 
Autarquias 
Locais 

 
Presidência 
da República 
(PR) 



Sistema aberto 

(Pasquino, 2005) 

Comunidade 

Política 
(Homogénea) 

Autoridades 

(desempenham 
cargos políticos) 

Regime 
(Constituição, 

normas, regras, 
funcionamento) “Sistema Político” 
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 A 25 de Abril de 1974, a “Revolução dos Cravos” substituiu o regime 
autoritário de Portugal por um sistema democrático multipartidário, 
assinalando o início do que Samuel Huntington chamou “terceira vaga de 
democratização”. 

 
 Após esta data, o sistema político português passou a ter “eleições livres 

e justas”, e regulares para os órgãos do poder político, baseadas em 
sufrágio universal. 

 
 Nos regimes políticos democráticos, consideram-se a liberdade, o 

pluralismo, os direitos do homem, o voto livre e secreto, a soberania 
popular. 
 

 As eleições são o elemento central dos regimes democráticos modernos. 
 
 
 



 
 

Os sistemas eleitorais, os sistemas de governo, e os sistemas partidários no 
funcionamento dos sistemas políticos  

 
 

Sistema Eleitoral   

Sistema de 
Governo  

 

Sistemas da 
Partidos  

Sistema semipresidencial 

Arquitectura Institucional 
portuguesa 

Base do sistema político  
Configuração do sistema 
parlamentar 
Molda o poder político 
Constituição 1976 

Sistema Político 
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Em sentido amplo, o sistema eleitoral diz respeito a todos os normativos 
(jurídicos e consuetudinários) que regulam os processos eleitorais. 
 
Em sentido restrito (Freire, Lopes, 2002, pp. 91-92), o sistema eleitoral: 
 -  sistema de representação: maioria ou proporcional 
 -  fórmulas de conversão de votos em mandatos (Método de 
Hondt; Saint-Lague etc.) 
 -  desenho e dimensão dos círculos eleitorais 
 -  existência ou não de cláusulas barreira legais (Em Portugal a 
Lei eleitoral proibe) 
 - tipo de sufrágio: nominal versus de lista; listas abertas versus 
fechadas); 
 - procedimentos de votação: voto único; voto duplo etc. 
 - dimensão do órgão a eleger: número de representantes etc. 
 
 O sistema eleitoral varia de país para país, estando previsto na Constituição de 

cada um deles. É uma dimensão fundamental para o funcionamento dos sistema 
políticos (subsistema do sistema político), pelo impacto que tem no formato e na 
dinâmica do sistema partidário, ou na densidade das relações que se 
estabelecem entre representantes, eleitores, partidos, e candidatos. 



Tipologias dos Sistemas Eleitorais 

Sistemas eleitorais 

Maioritários 
(sistemas de 

pluralidade/maioria) 

Representação 
Proporcional 

Múltiplos 
segmentos 

 Mistos  



Maioritário Representação Proporcional 

• Na eleição para cargos uninominais (PR, Presidente da 
AR, etc. ) aplica-se a regra da maioria para decidir quem 
é o vencedor em cada círculo. 

 
• A maioria é simples/relativa. O resultado não é 

proporcional 
 
• Aplica-se a regra da maioria (eleição de um deputado 

por círculo). 
 
• O candidato que obtiver mais votos ganha o mandato: 

First Past The Post (FTPT).  
 
• Os candidatos são eleitos em círculos uninominais. 

Cada círculo elege só um candidato e não  se considera 
o partido. 
 

• Visa assegurar uma relação directa entre os eleitores e 
os eleitos. 

 
• No sistema maioritário a duas voltas exige-se a  

maioria absoluta (50% + 1) caso das presidenciais. (TRS) 
 

• Fomenta a criação de governos monopartidários e 
maioritários no parlamento.  

• Nas eleições para a AR, Assembleias regionais, 
municipais e de freguesia, etc., as eleições 
processam-se num único segmento (ou nível) 
composto de círculos plurinominais  - de base local, 
regional ou nacional (vários lugares para distribuir), 
e aplicando uma fórmula proporcional. 
 

• Os partidos apresentam uma lista de candidatura. 
 

• Possibilita acordos entre partidos para a formação 
das listas. 

 
• A distribuição de lugares no parlamento (mandatos) 

é proporcional ao número de votos obtidos. 
 

• Os votos incidem não sobre as pessoas mas sobre o 
conjunto dos candidatos cuja eleição depende da 
posição ocupada na lista. 

 
• Fraca relação entre eleitos e eleitores. 

 

 

Tipologias dos Sistemas Eleitorais 
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De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia da República (Título II, 
capítulo I, artigo 12º) 
 
 O território eleitoral divide-se, para efeito de eleição dos deputados à 

Assembleia da República, em círculos eleitorais, correspondendo a cada um 
deles um colégio eleitoral.  

 
 Os círculos eleitorais (uninominais – elegem um só deputado (candidatos 

individuais); plurinominais – elegem mais do que um deputado (eleitores 
votam numa lista proposta pelos partidos). Em Portugal Continental 
coincidem com as áreas dos distritos administrativos, e são designados pelo 
mesmo nome e têm como sede as suas capitais.  

 
 Há um círculo eleitoral na Região Autónoma da Madeira e um círculo eleitoral 

na Região Autónoma dos Açores, designados por estes nomes e com sede, 
respectivamente, no Funchal e em Ponta Delgada.  

  
 Os eleitores residentes fora do território nacional são agrupados em dois 

círculos eleitorais, um abrangendo todo o território dos países europeus, 
outro para os que residem fora da Europa, e ambos com sede em Lisboa.  
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Círculos eleitorais: 
Magnitude do círculo eleitoral em Portugal – número de deputados eleitos em 
cada distrito. (rácio do nº de eleitores/nº de deputados). O número de 
Deputados por cada círculo eleitoral é proporcional ao número de cidadãos 
eleitores nele inscritos.  

 
• Lisboa e Porto com dois círculos de grandes dimensões, com 49 e 37 

deputados; 
• Oito círculos de dimensão média ou grande (Aveiro, Braga, Coimbra, 

Faro, Leiria, Santarém, Setúbal e Viseu ) com 8 a 17 deputados; 
• 12 de pequena dimensão (Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, 

Portalegre, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real, Madeira, Açores;  
• Europa e Fora da Europa – com 2 a 6 deputados.  
 

 Nos círculos grandes é difícil responsabilizar os seus representantes na AR, 
excepto no círculos pequenos 

 
 Nas propostas de reforma eleitoral tem-se procurado apontar soluções para 

minimizar o défice de representação política em Portugal, seja pela criação de 
círculos uninominais de candidatura, seja pela partição dos actuais círculos 
distritais de grande e média dimensão (Freire 2001, Magalhães 2002). 
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 O número de votos apurados por cada lista é dividido, sucessivamente, por 1, 2, 3, 4, 5, etc., 

sendo os quocientes alinhados pela ordem decrescente da sua grandeza numa série de tantos 
termos quantos os mandatos atribuídos ao círculo eleitoral respectivo. 
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Vantagens do Método de Hondt 
 
 Assegura boa proporcionalidade (relação votos/mandatos);  
 
 Muito simples de aplicar em comparação com outros (com apenas uma operação 

atribui todos os mandatos);  
 
  Efeitos previsíveis;  
 
 É o método mais utilizado no mundo (amplamente implementado em inúmeros 

países democráticos, tais como Holanda, Israel, Espanha, Argentina e Portugal). 

 
Desvantagens  
 
 Favorecem os maiores partidos 
 
 Promovem os governos de coligação e a fragmentação do sistema de partidos. 

 
 Podem contribuir para a instabilidade governativa e do sistema político em geral, 

pela inclusão de formações políticas minoritárias. 



 
A qualidade da representação em Portugal 

 
  Portugal utiliza um sistema de listas fechadas e bloqueadas, com magnitude 

média (elevada) de muitos dos círculos que dificulta o conhecimento dos seus 
representantes. Escolhemos os partidos mas não escolhemos os candidatos 
de cada lista (limita a liberdade de escolha dos representantes pelos eleitores) 

 
 Contribui para a desresponsabilização  dos eleitos pelo exercício dos 

mandatos. 
 
 Um estudo baseado numa amostra representativa da população portuguesa 

(2008) mais de 60% apoiam a abertura de listas; um voto mais personalizado; 
uma maior capacidade dos eleitores de escolherem os candidatos nas listas 
apresentadas pelos partidos (Freire e Meirinho, 2009).  

 
 Esta reforma de abertura das listas pode ajudar a melhorar a qualidade da 

democracia em Portugal (Freire, Meirinho e Moreira, 2008; Freire, 2009; 
Freire e Meirinho, 2009; Pereira, 2011).  

 
 Portugal no conjunto de 26 países europeus e não europeus, ocupa a terceira 

pior posição em termos de liberdade de escolha dos seus deputados e de 
magnitude média dos círculos eleitorais.  
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  Vários estudos comparativos têm revelado que o nível de 

desproporcionalidade no sistema eleitoral português é elevado (Lopes e 
Freire, 2002, p.153; Lijphart, 1999, p.163).  

 
 Apesar do sistema ter mudado pouco entre 1976  e 2005 (excepto a 

redução dos deputados de 250 para 230), a desproporcionalidade 
aumentou, e que está correlacionado com o nível de concentração de 
voto no maior partido (Freire, Meirinho e Moreira, 2008, p.26). 

 
 Bruneau et al (2001) , assinalaram uma mudança no modelo da 

democracia portuguesa, de um perfil mais consensual/consociativo 
(entre 1976 até 1987), com governos de coligação PSD-CDS: 1977-1978; 
PSD-CDS-PPM: 1979-1983; PS-PSD: 1983-1985) ou minoritários (PS:1976-
1977;PSD:1985-1987). 
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  De 1987 até 2009 verificou-se uma viragem maioritária no sistema. 

Os governos foram de um só partido: maioritários (PSD, 1987-1995, e 
PS,  2005-2009), ou minoritários (à beira da maioria absoluta: PS 
1995-2002). 

 
  Em 1991 há uma redução dos deputados de 250 para 230. 
 
 Podemos considerar que de 1987 a 2009, Portugal não apresentou 

problemas de governabilidade, imputáveis ao sistema eleitoral. 
 
 As forças de esquerda (PS, PCP/CDU e BE) nunca conseguiram 

entender-se para formar governo. O PS fez sempre coligações com as 
forças à sua direita. 
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  O politólogo Arend Lijphart (1999, 2007),  considera que o modelo de 

democracia consociativa e da lógica da partilha do poder apresenta 
melhores resultados em termos de: 

 
 a) participação dos cidadãos; 
 b) representação das mulheres na política; 
 c)na satisfação dos cidadãos com o funcionamento da 
democracia; 
 d) níveis de protecção social e igualdade social.  
 
 Portugal não apresenta  problemas de proporcionalidade excessiva, 

nem um nível de fragmentação partidário  elevado, e por isso, não 
tem tido problemas de governabilidade. A norma europeia, é a da 
incorporação de vários segmentos do eleitorado no governo através 
de coligações.  

 
 



Arquitectura Institucional e o Sistema de Governo Semipresidencial 
Português 

 

Eleição do PR por 

sufrágio universal, 

directo e secreto 

 

Voto alargado aos 

imigrantes 

 

Só para portugueses 

recenseados no 

território nacional 

 

Publicação da lei 

orgânica nº 3/2000 

de 24 de Agosto 

 

Eleição do Presidente 
da República (PR) 

 

 

Antes da revisão 
de 1997, a CRP 

 

PR eleito num sistema 
de maioria absoluta a 

duas voltas 
 

 

Alterações 
introduzidas com a 

revisão de 1997 
 



Arquitectura Institucional e o Sistema de Governo Semipresidencial 

1. Em Portugal, o governo é responsável perante a AR, e perante o PR 

(responsabilidade política até 1982; responsabilidade institucional após a 

revisão constitucional de 1982). 

 

2. Interdependência entre o poder executivo o poder legislativo.  

 

a) O PR pode dissolver o parlamento; 

b) O Governo é fiscalizado e controlado pelo Parlamento, dependendo da 

confiança política deste.  

c) O poder executivo tem natureza dual: divide-se entre o PR que nomeia o 

Primeiro-ministro e o governo, cujos ministros são designados pelo PM. 

 

 

Regime 
semipresidencialista em 

Portugal 
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 O sistema  semipresidencialista vigora em Portugal há 38 anos. 
 
 É um sistema de governo meio presidencial meio parlamentar 

(reforço dos poderes do PR, conjugado com a existência de um 
governo responsável perante a AR, chefiado pelo PM).  

 
 Do presidencialismo, o semipresidencialismo adopta a eleição do PR 

por sufrágio directo e universal. 
 
 Do parlamentarismo, adopta a existência de um governo como um 

órgão de soberania autónomo do Presidente, chefiado por um 
primeiro-ministro e responsável perante o parlamento. O governo 
pode ser derrubado pelo parlamento através de uma moção de 
censura ou através da rejeição de uma moção de confiança.  

 
 
 
 



O Poder Presidencial em Portugal 

 Na eleição para o Presidência da Presidente da 
República, existe um só círculo eleitoral, com sede em 
Lisboa, a que corresponde o total do colégio eleitoral, 
ou seja, o universo dos cidadãos com capacidade para 
votar. 

 
 As funções e os poderes presidenciais são um elemento 

fundamental na caracterização dos regimes 
semipresidenciais (Título II, capítulo I, artº. 120º) 

 
 Em Portugal até 1982, tivemos um PR com poderes 

substanciais. Na revisão constitucional  de 1982, os 
poderes foram muito reduzidos. 

 
 As maiorias absolutas na AR, a concentração de votos 

nos dois maiores partidos contribuíram para a redução 
do papel do PR. 

 



 
Algumas considerações finais 

 
 O regime político que vigora em Portugal há 38 anos é o sistema 

semipresidencialista.  
 
 O sistema eleitoral de eleição do PR é o sistema maioritário a duas 

voltas 
 

 O sistema eleitoral de eleição da Assembleia da República é o mesmo 
desde que se instituiu a democracia: representação proporcional e o 
recurso ao método de Hondt na conversão de votos em mandatos.  
 

 A Lei Eleitoral proíbe a clausula barreira. 
 

 A questão da Reforma do Sistema Eleitoral continua aberto ao 
debate. Em 2008, o grupo parlamentar do PS, solicitou um estudo 
sobre a Reforma Eleitoral, “ Para uma melhoria da representação 
política – a reforma do sistema eleitoral”, mas não houve ainda 
nenhuma alteração.  
 

 Freitas do Amaral, por exemplo, considera que o sistema político 
português tem garantido estabilidade.  



Alguns comentários/críticas ao actual Sistema Político em Portugal e ao 
problema da corrupção nos media 

https://www.youtube.com/watch?v=990XEEIw_1c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&fea
ture=iv&annotation_id=channel%3A52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a 
 
 
 
Obrigada pela atenção! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=990XEEIw_1c
https://www.youtube.com/watch?v=990XEEIw_1c
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a
https://www.youtube.com/watch?v=DjKyIpWy4ME&src_vid=990XEEIw_1c&feature=iv&annotation_id=channel:52ad6637-0-2f70-9bcd-20cf301d3e1a

