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Aprovada

em Conse-
lho de Ministros há

precisamente um
ano, no Dia Interna-
cional da Mulher, e

-viabilizada na Assembleia da Repú-
blica há um mês, a lei da paridade,

que Marcelo Rebelo de Sousa pe-
diu que fosse adiada, ainda não che-

gou a Belém e, segundo o Governo,
não deverá ter efeitos nas próximas
legislativas, por causa dos novos

prazos fixados na versão final.
Em causa está o decreto que

aumenta de 33% para 40% a exi-

gência de representação mínima
de cada um dos sexos nas listas de

candidaturas à Assembleia da Re-

pública, Parlamento Europeu, ór-
gãos eletivos das autarquias locais

e candidatos a vogal das juntas de

freguesia.
Emjaneiro, Marcelo Rebelo de

Sousa avisou que não aceitaria me-
xidas nas regras "em cima de elei-

ções". O Presidente revelou ao Ex-

presso que se opõe à aplicação da lei

da paridade nas eleições deste ano.

A mensagem foi divulgada quando
os deputados ainda consensualiza-

vam uma proposta.
Do texto final - que voltou a di-

vidir a esquerda e a direita e que aca-
bou por ser aprovado com os votos

favoráveis de 83 deputados do PSD,
os 79 do PS, os 18 do BE, 2 do CDS,
o do PAN e por Paulo Trigo Pereira

-, caíram algumas das regras que na

prática garantiriam maior destaque
às mulheres.

Caiu também a data de entrada

em vigor, que deixou de ser imedia-
ta e passou a ser de 120 dias após a

publicação do decreto. No dia da

aprovação, em fevereiro, concluiu-
se por isso que a lei da paridade não

se aplicaria nas eleições europeias
mas que chegaria atempo das legis-
lativas, como assumiram vários de-

putados e como noticiaram vários

órgãos de comunicação social.

Ora, dificilmente isso acontece-

rá, indica agora fonte oficial do ga-
binete da Ministra da Presidência,
em resposta ao Negócios, sugerin-
do que a nova lei tem de entrar em

vigor antes da convocação de elei-

ções (até 6 de agosto) e não da data
de eleições (a 6 de outubro).

Fonte oficial do gabinete da mi-
nistra explica que o decreto foi pu-
blicado no Diário da Assembleia da

República a 6 de março e que segui-
rá "num espaço de uma semana"

para promulgação. Marcelo Rebe-
lo de Sousa tem 20 dias para o apre-
ciar. Ora, as eleições são a 6 de ou-
tubro e o Presidente tem de marcar
formalmente a data com a antece-



dência mínima de 60 dias (ou seja,
até ao início de agosto).

"Assim sendo, é expectável que
a marcação oficial das eleições
aconteça previamente à entrada em

vigordas alterações alei daparida-
de (e, consequentemente da lei elei-
toral para a Assembleia da Repúbli-
ca), pelo que estas alterações só de-

verão produzir efeitos nos atos elei-
torais para a Assembleia da Repú-
blica, Parlamento Europeu e Autar-

quias Locais que ocorram após o ci-
clo eleitoral previsto em 2019", con-
clui o Governo.

A mensagem j á tinha sido trans-
mitida pela ex-ministra da Presi-
dência, Maria Manuel Leitão Mar-
ques, em j aneiro, mas a posterior fi-

xação do prazo de 120 dias veio lan-

çar dúvidas.

Ainda na quarta-feira a deputa-
da do Bloco de Esquerda Sandra
Cunha dizia ao Negócios que a lei se

aplica nas próximas legislativas. Já
a deputada Susana Amador, do PS,

não esteve disponível nos últimos
dois dias para prestar declarações.

Lei é quando o Parlamento
e o Presidente quiserem
A interpretação do Governo, que su-

gere que a lei deve entrar em vigor
antes da convocação de eleições,
não é pacífica. "O que é fundamen-
talé que [a nova lei] estejaem vigor
no momento da constituição das lis-

tas", considera Alexandra Sousa Pi-

nheiro, professor da Facilidade de

Direito de Lisboa. Ou seja, até ao

41° dia anterior às eleições.
"O importante não é tanto saber

se entrou em vigor ou não quando
as eleições são convocadas, uma vez

que a lei estará publicada com sufi-

ciente tempo de antecipação para
que os partidos possam constituir
as listas de acordo com as novas re-

gras", acrescenta.

Paulo Otero, pelo contrário,
subscreve o entendimento do Go-

Marcelo Rebelo de Sousa avisou em janeiro que não concorda com a aplicação da nova Ic

verno, mas acrescenta que, se o qui-
sesse fazer, Marcelo Rebelo de Sou-

sa poderia acelerar o processo.
"Para produzir efeitos nas pró-

ximas legislativas [a lei] tem de en-

trar em vigor antes do decreto que
fixa a data das eleições", sustenta.

Data que está, aliás, anunciada há

três meses. "Se com boa vontade qui-
sessem mudar as regras não preci-



>i da paridade nas eleições deste ano.

savam de dar um prazo de 120 dias

para entrar em vigor. O prazo de

quatro meses já é um indício de que
o consenso para a aprovação foi

esse", diz Paulo Otero. Por outro

lado, "o presidente pode acelerar
tudo. Rapidamente lê e promulga".
Mas também pode travar a lei "com

o veto político, com um pedido de fis-

calização ou simplesmente deixan-

do passar o prazo".

Questionada sobre o assunto

pelo Negócios, fonte oficial da Pre-
sidência da República não quis co-
mentar. ¦



As alterações só
deverão produzir
efeitos nos atos
eleitorais (...) que
ocorram após
o ciclo eleitoral
previsto
em 2019.

MINISTRA
DA PRESIDÊNCIA
Fonte oficial

O que é
fundamental
é que a
[nova lei] esteja
em vigor
no momento
da constituição
das listas.

ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO
Professor da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa

Se com boa vontade
quisessem mudar
as regras não
precisavam de dar
um prazo de 120
dias para entrar
em vigor. [...] O
presidente pode
acelerar tudo.

PAULO OTERO
Professor catedrático de Direito
Constitucional

35%
MULHERES
É o peso das
mulheres entre
os 230 deputados.

37%
MULHERES
É o peso das mulheres
entre os dirigentes
de topo do Estado.

EM SUMA

Quotas
para cargos
políticos

A proposta que estabelece a quo-

ta de 40% nas listas de candida-

tos políticos foi aprovada em feve-

reiro no Parlamento, mas deixou

cair alguns dos requisitos previs-

tos inicialmente.

0 QUE PASSOU
E 0 QUE CAIU

Aprovada em Conselho de Minis-

tros há precisamente um ano, a

proposta do Governo prevê que a

paridade nas listas para a Assem-

bleia da República, Parlamento

Europeu, órgãos eletivos das au-

tarquias locais e juntas de fregue-
sia exija uma representação míni-

ma de 40% (em vez dos atuais

33%) de cada um dos sexos, man-

tendo-se a regra que proíbe que

sejam colocados mais de dois can-

didatos, consecutivamente. Tam-

bém agrava sanções, na medida

em que o incumprimento deixa de

implicar um corte na subvenção

pública, determinando antes a re-

jeição da lista. Mas tinha outras

regras que acabaram por cair no

Parlamento: os dois primeiros lu-

gares deveriam ser ocupados por

pessoas de sexo diferente e, em

caso de substituição de um eleito,
o mandato deveria ser conferido

a outra pessoa do mesmo sexo, o

que não consta da versão final.

QUANDO DEVIA TER
AVANÇADO
A proposta original, de março de

2018, previa a entrada em vigor
imediata.

QUANDO ENTRA
EM VIGOR
Se for promulgada, 120 dias após

a sua publicação. O Governo con-

sidera que já não se deverá apli-
car nem às eleições europeias
nem às legislativas.



EM SUMA

Quotas para
dirigentes
do Estado

A proposta que estabelece quotas

entre os dirigentes da administra-

ção pública - admitindo exceções
- devia ter sido apresentada até ao

final de 2017 mas o prazo derra-

pou. Aplica-se a futuros concursos.

O QUE PASSOU
E O QUE CAIU
A proposta de lei do Governo, que
também foi aprovada em Conse-

lho de Ministros há um ano, esta-

belece como limiar mínimo de re-

presentação equilibrada a propor-

ção de 40% de pessoas de cada

sexo nos cargos relativos aos diri-

gentes superiores, aos órgãos das

universidades ou das ordens. Con-

tudo, por exemplo no caso dos di-

rigentes que passam pela Comis-

são de Recrutamento e Selecção
de Administração Pública, o que
esta entidade faz é escolher três

finalistas, e de acordo com os de-

putados bastará que entre os 3 es-

teja uma mulher (33%). Abrem-se

exceções, já que a CReSAP fica dis-

pensada de observar a regra
"quando o conjunto de candida-

tos, selecionados em função das

suas competências, aptidões, ex-

periência e formação legalmente

exigíveis, não o permitir".

QUANDO DEVIA TER

AVANÇADO
A lei chegou a fixar um prazo: o di-

ploma deveria ter sido apresenta-
do até ao final de 2017. A propos-

ta aprovada no ano passado pelo

Governo previa a entrada em vi-

gor a 1 de janeiro de 2019.

QUANDO AVANÇA:
A entrada em vigor é imediata,
mas não se aplica aos mandatos

em curso, nem aos concursos já

lançados. No caso das universida-

des e Ordens, só 2020.


