Portaria n.º 147-A/2003
de 12 de Fevereiro
Definição dos círculos eleitorais e do número elegível de membros
do Conselho por cada um deles
A Portaria n.º 103/2003, de 27 de Janeiro, marcou a data das eleições
para o Conselho das Comunidades Portuguesas - dia 30 de Março de 2003 regulamentando o respectivo processo eleitoral.
A presente portaria destina-se a definir a composição dos círculos
eleitorais para a referida eleição, respeitando os critérios consagrados na
Lei n.º 48/96, de 4 de Setembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei n.º 21/2002, de 21 de Agosto.
A referida lei estipula no seu artigo 7.º que a determinação do número
de conselheiros a eleger por cada círculo eleitoral se baseie na aplicação do
método de Hondt ao número total de inscritos nos cadernos eleitorais
organizados pelos postos consulares nos respectivos países ou grupos de
países definidos pelo governo, o que se traduziu num louvável esforço de
actualização dos cadernos eleitorais por parte dos postos consulares.
Considerando as previsíveis alterações provocadas pela actualização dos
cadernos, foi preocupação do Governo agrupar determinados países na
medida em que isso possibilitasse a formação de círculos plurinominais
capazes de respeitar o referido princípio da proporcionalidade, assegurandose deste modo uma representação mais homogénea das comunidades
portuguesas espalhadas pelo mundo.
Assim:
Ao abrigo da alínea c) do artigo 199.º da Constituição e dos artigos 6.º,
7.º e 28.º da Lei n.º 48/96, de 4 de Setembro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 21/2002, de 21 de Agosto:
Manda o Governo, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e das
Comunidades Portuguesas, o seguinte:
1.º A presente portaria define, para efeitos das segundas eleições para o
Conselho das Comunidades Portuguesas a realizar no dia 30 de Março de
2003, os círculos eleitorais e o número elegível de membros do Conselho
por cada um deles.
2.º A composição dos círculos eleitorais prevista no número anterior
respeita os critérios definidos nos artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 48/96, de 4 de
Setembro.
3.º A sede dos círculos eleitorais que correspondam a países é na
embaixada de Portugal no respectivo país.
4.º Sempre que o círculo eleitoral corresponda a um grupo de países,
considera-se que, para todos os efeitos, a sede desse círculo se encontra na
embaixada situada no país em que haja um maior número de eleitores à
data de assinatura desta portaria.
5.º Sempre que o círculo eleitoral corresponda a um agrupamento de
áreas consulares, a sede desse círculo será situada no consulado da área
com maior número de eleitores.

6.º Para os efeitos dos números anteriores, a composição dos círculos e
as respectivas sedes constam do mapa anexo a esta portaria.
7.º A presente portaria reporta a produção dos seus efeitos à data de
entrada em vigor da Portaria n.º 103/2003, de 27 de Janeiro.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas,
António Manuel de Mendonça Martins da Cruz, em 4 de Fevereiro de 2003.
ANEXO

Região/Círculo eleitoral

Europa e Médio Oriente ......................................................

Número elegível de
membros para o
Conselho das
Comunidades
Portuguesas

Sede de círculo
eleitoral

42

Alemanha:
Osnabruck/Berlim/Hamburgo .....................................
Dusseldorf/Estugarda/Frankfurt ..................................

1
4

Osnabruk
Dusseldorf

Andorra ..........................................................................
Áustria/Hungria/Polónia/República Checa/Rússia ..................
Bélgica ...........................................................................
Suécia/Dinamarca/Finlândia/Noruega ..................................
Espanha ..........................................................................

1
1
1
1
3

Andorra
Viena
Bruxelas
Estocolmo
Madrid

1
3
1

Bordéus
Lyon
Estrasburgo

9
1

Nogent-sur-Marne
Toulouse

1
1
3
2
7
1

Haia
Milão
Londres
Luxemburgo
Genève
Riáde

França:
Bordéus/Bayonne …………………………………………………………….
Lyon/Clermond-Ferrand/Marselha …………………………………..
Estrasburgo/Nancy …………………………………………………………..
Nogent-sur- Marne/Lillle/Paris/Orleans/Nantes/Rouen /
Tours / Versalles ……………………………………………………………….
Toulouse ……………………………………………………………………………
Holanda ………………………………………………………………………………………
Itália …………………………………………………………………………………………..
Reino Unido / Irlanda ………………………………………………………………..
Luxemburgo ……………………………………………………………………………….
Suíça ………………………………………………………………………………………….
Arábia Saudita/Bulgária/Egipto/Grécia/Israel/Turquia ............
América .............................................................................

42

Argentina ........................................................................

1

Buenos Aires

Brasil:
Belém .....................................................................
Belo Horizonte/Brasília ..............................................
Curitiba/Porto-Alegre ................................................
Recife/São Salvador da Baía ......................................
Rio de Janeiro ..........................................................
São Paulo/Santos .....................................................

1
1
1
1
5
5

Belém do Pará
Belo Horizonte
Curitiba
Recife
Rio de Janeiro
São Paulo

Canadá:
Montreal/Otava ........................................................
Toronto ...................................................................
Vancouver ...............................................................

1
5
1

Montreal
Toronto
Vancouver

Uruguai/Colômbia/México/Perú .........................................

1

Montevideu

Estados Unidos da América:
New Bedford/Boston/Providence/Bermuda ...................
Newark/Nova York/Washington ……………………………………….
São Francisco ……………………………………………………………………

4
4
1

New Bedford
Newark
São Francisco

Venezuela ......................................................................

10

Caracas

Região/Círculo eleitoral

Número elegível de
membros para o
Conselho das
Comunidades
Portuguesas

Sede do círculo
eleitoral

11

África
África do Sul:
Cabo .......................................................................
Durban ...................................................................
Joanesburgo/Pretória ................................................

1
1
3

Cabo
Durban
Joanesburgo

Angola/República Popular do Congo ............................
Cabo Verde/Guiné-Bissau/São Tomé e Príncipe/Senegal.
Moçambique/Quénia .................................................
Namíbia ..................................................................
Zimbabwae ..............................................................

2
1
1
1
1

Luanda
Cidade da Praia
Maputo
Windhoek
Harare

Ásia e Oceânia
Austrália/Timor/Filipinas ...................................................
Macau/Hong-Kong/China/Japão/Tailândia ...........................
Goa ...............................................................................

5
1
3
1

Sidney
Macau
Goa

