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1. Pedidos de informação por escrito 

Foram apresentados 3047 pedidos de informação durante o ano de 2013, (no último relatório, 
datado de 14 de setembro, o número ascendia a 2030). O prazo médio de resposta foi de 4,6 
dias. O prazo médio no último relatório era de 2 dias e a subida fica a dever-se à dificuldade em 
dar resposta em prazo mais curto ao grande volume de pedidos de informação entrado em 
setembro. 

Gráfico n.º 1 

 

O mês de setembro apresentou um número elevadíssimo de pedidos de informação, sendo de 
realçar que no fim de semana da eleição (28 e 29) deram entrada cerca de 800 pedidos. 

Gráfico n.º 2 
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A distribuição dos pedidos de informação (considerando a iniciativa do pedido) que se encontra 
evidenciada no gráfico n.º 2 decorre dos seguintes dados: 

Fig. n.º 1 

 

Apresenta-se de seguida a distribuição dos pedidos de informação por assunto a que os 
mesmos respeitam. 

Verifica-se que os pedidos relativos à Votação (onde votar, voto antecipado, etc.) assumiram 
um especial destaque em setembro, seguindo-se as questões relacionadas com a Propaganda, 
Delegados/Membros de Mesa/Assembleias de voto, Processo de Candidatura dos GCE (grupos 
de cidadãos eleitores), Estatuto do candidato e Recenseamento Eleitoral. Depois, com números 
muito idênticos, Inelegibilidades/Incompatibilidades e Financiamento político/eleitoral. 

Gráfico n.º 3 

 

 

Cidadãos 1734
Candidatura de GCE 422
Órgãos das autarquias locais 314
Candidato 217
Outras entidades 103
Órgãos de comunicação social 70
PS 43
Membro de mesa 38
PPD/PSD 30
CDS-PP 23
CDU 20
Coligação de partidos 13
PPV 5
B.E. 5
PAN 4
Presidente Junta de Freguesia 3
PCP 1
PTP 1
PCTP/MRPP 1
Total Geral 3047



 

Pág. 4 de 7 

A distribuição dos pedidos de informação (considerando o assunto a que se refere o pedido) 
que se encontra evidenciada no gráfico n.º 3 decorre dos seguintes dados: 

Fig. n.º 2 

 

 

2. Pedidos de informação por telefone 

Foram registados 4971 pedidos de informação por telefone até 29 de setembro 2013. 
Relembra-se, contudo, que esta informação apenas foi registada e tratada desde 24 de julho. 

Gráfico n.º 4 

 

 

Apuramento/Resultados 105
Dados sobre resultados eleições ou referendos 22
Delegados / Membros de mesa / Assembleias de voto 297
Estatuto do candidato 170
Eventos em véspera ou dia da eleição 27
Financiamento político/eleitoral 113
Impactos da reorganização administrativa das freguesias 33
Inelegibilidades/Incompatibilidades 128
Inscrição de grupos de cidadãos 1
Lei da paridade 13
Limitação de mandatos 38
Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas 70
Outros assuntos 391
Processo de candidatura 68
Processo de candidatura GCE 269
Propaganda 387
Publicidade comercial 37
Recenseamento eleitoral 164
Sondagens 10
Tempos de antena 26
Tratamento jornalístico discriminatório 20
Votação 587
VPN Eleitoral 1
Instalação de órgãos autárquicos 15
Onde voto 15
VPN 40
Total Geral 3047
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3. Processos instaurados na CNE quanto à eleição AL 20131 

Foram registados 681 processos AL 2013, o que representa um aumento significativo face a 
2009, ano no qual foram instaurados 439 processos relativos à eleição autárquica.  

A distribuição por iniciativa é a seguinte: 

Gráfico n.º 5 

 

A distribuição dos processos (considerando a iniciativa) que se encontra evidenciada no gráfico 
n.º 5 decorre dos seguintes dados: 

Fig. n.º 3 

 
                                                           
1 Os dados apresentados quanto aos processos não contemplam os processos de contraordenação, 
dado que a respetiva instauração ainda se encontra em fase de concretização. 

B.E. 24
Candidatura de GCE 52
CDS-PP 25
CDU 41
Cidadãos 348
Coligação de partidos 29
Órgãos das autarquias locais 14
Órgãos de comunicação social 3
Outras entidades 12
PCP 6
PPD/PSD 39
PS 72
PTP 1
PAN 3
MPT 6
PPV 2
PCTP/MRPP 4
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Apresenta-se de seguida a distribuição dos processos instaurados por tema a que os mesmos 
respeitam. 

Verifica-se que os temas mais recorrentes são Propaganda, Neutralidade e imparcialidade das 
entidades públicas, Tratamento Jornalístico Discriminatório e Publicidade comercial. 

Gráfico n.º 6 

 

A distribuição dos processos (considerando o tema) que se encontra evidenciada no gráfico n.º 
6 decorre dos seguintes dados: 

Fig. n.º 4 

 

Financiamento político 1
Inelegibilidades/Incompatibilidades 4
Limitação de mandatos 2
Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas 157
Outros assuntos 25
Processo de candidatura GCE 1
Propaganda 204
Publicidade comercial 65
Recenseamento eleitoral 8
Tempos de antena 1
Tratamento jornalístico discriminatório 118
Estatuto do candidato 2
Delegados / Membros de mesa / Assembleias de voto 30
Votação 57
Sondagens 1
Apuramento/Resultados 4
Outros assuntos 1
Total Geral 681



 

Pág. 7 de 7 

 

 

Apresenta-se de seguida a distribuição dos processos cruzando o autor da participação e os 
temas a que as participações apresentadas respeitam. 

 

Gráfico n.º 7 

 

 

 


