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Circular n.º 60/2021 FINANCIAMENTO dos partidos políticos.  
A propósito das próximas eleições autárquicas. 

 

 Aproxima-se um período eleitoral, eleições autárquicas. A campanha 

que se vai desenrolando implica gastos que por vezes são avultados. Naturalmente,  

Os partidos políticos não têm fundos ou receitas próprias, em valor 

superior às despesas que terão de ser realizadas, pelo que aparecem donativos de pessoas 

singulares ou colectivas, que simpatizem com os mesmos partidos. Então, 

É conveniente lembrar: 

Existe uma LEI N.º 19/2003, de 20 Junho (actualizada), que visa 

regular,  

“ (…) o regime aplicável aos recursos financeiros dos partidos políticos e das 

campanhas eleitorais”. Lembrando,  

Existe na Constituição da República, em artigo, o 51.º, que regula as 

“Associações e Partidos Políticos”. Neste artigo, e no que respeita à matéria de 

financiamento dos mesmos, diz o n.º 6, que as regras desse financiamento será fixada em 

lei. 

Naturalmente, não interessa o que a maior parte da Lei n.º 19/2003 

contém, mas apenas e só o que possa ter interesse para as empresas, e pessoas singulares.  

Assim, depois de referir o n.º 1, do art.º 3, que constituir receitas 

próprias dos partidos políticos,  

“ h) - Os donativos de pessoas singulares, (…)” 

regula-se ao pormenor, no art.º 7, o regime dos donativos das pessoas singulares, pois 

além das mesmas terem de estar identificadas,  

• estão sujeitos os donativos ao limite anual de 25 salários mínimos mensais 

nacionais, por doador;  

• são obrigatoriamente titulados por cheque ou transferência bancária; e,  

• obrigatoriamente depositados em contas bancárias exclusivamente destinadas a 

esse efeito.  

Ora, e aqui queríamos chegar: e no que respeita a donativos de 

empresas, pessoas colectivas? 

Está expressamente proibido no art.º 8, desta Lei, cuja epígrafe é, 

precisamente, “Financiamentos Proibidos”. Diz o n.º 1: 
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“ 1 - Os partidos políticos não podem receber donativos anónimos nem receber 

donativos ou empréstimos de natureza pecuniária ou em espécie de pessoas coletivas 

nacionais ou estrangeiras, (…)”. 

 e, para que não restem dúvidas, acrescenta o n.º 3, que é designadamente vedado aos 

partidos políticos:  

“ a) – Adquirir bens ou serviços a preços inferiores aos praticados no mercado;  

b) – Receber pagamentos de bens ou serviços por si prestados por preços 

manifestamente superiores ao respetivo valor de mercado;  

c) – Receber ou aceitar quaisquer contribuições ou donativos indiretos que se 

traduzam no pagamento por terceiros de despesas que àqueles aproveitem”. 

O art.º 12 obriga a que os partidos tenham contabilidade organizada, 

na qual é obrigatória a descrição anual das receitas; e, um inventário anual do património.  

E, quanto a sanções? – Estão as mesmas descritas, claramente, no art.º 

28. Assim, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal a que nos termos gerais de direita 

haja lugar, o n.º 2, diz:  

“ 2 – (…), 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”. 

e, em igual pena de prisão de 1 a 3 anos, de acordo com o n.º 4, incorrem 

“ 4 – (…), as pessoas singulares e os administradores de pessoas coletivas que 

pessoalmente participem nas infrações previstas no número anterior”, ou seja,  

que não observem na campanha eleitoral os limites previstos no art.º 20; ou, que obtenham 

para a campanha eleitoral receitas proibidas ou por forma não prevista na Lei, em causa.  

Assim, e ao que às empresas diz respeito, e principalmente aos seus 

dirigentes, o aviso está feito.   

 

 

  

 


