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Nova lei do financiamento dos partidos foi vetada recentemente pelo 
Presidente da República e vai voltar ao debate parlamentar a 2 de março 

 Luísa Meireles  Redatora Principal

Portugal está no “top 5” dos países europeus onde os Estados mais financiam os partidos 
políticos em valores de percentagem do PIB, o que significa que são financiados de forma 
“extremamente generosa”, afirmou esta terça
numa intervenção num colóquio dedicado ao tema, realizado na Faculdade de Direito de 
Lisboa. 

Segundo a investigadora, que evocava números de um estudo efetuado, em 2016, em 19 
países (16 europeus e ainda Austrália, Canadá e Israel), essa circunstância faz com que 
qualquer movimento para um maior financiamento partidário “agrava ainda mais este 
padrão, numa Europa que é globalmente mais próspera do que Portugal”.

Nesse estudo, Portugal ocupava o 5º lugar no ranking, depois da Bélgica, Áustria, Israel e 
Hungria. Neste último país, os partidos tinham nesse ano 81% de subvenção estatal no seu 
rendimento, Portugal 74%. 

Segundo Marina Costa Lobo, na “dimensão” do pacote do reforço do financiamento 
público regista-se ainda um outro aspeto que é o do “controlo da criação de novos 
partidos” por aqueles outros que têm assento na Assembleia da República, isto é, tornando
mais difícil a criação de novos 
como efeito que passasse a haver menos partidos e estes se financiassem mais, disse.

O colóquio, no qual participaram também os professores Jorge Miranda, Margarida 
Salema (ex-presidente da Entidade das Contas) e Pedro Lomba, evocou vários problemas 
relativos ao financiamento, cuja nova lei foi vetada pelo Presidente da República e vai 
voltar ao debate parlamentar no próximo dia 2 de março.

Margarida Salema lembrou um
vetado, que entre outras coisas acabava com a limitação dos donativos privados e que, de 
uma penada, alterou as leis orgânicas do Tribunal Constitucional, dos partidos políticos e 
da Entidade das Contas e a lei sobre os financiamentos políticos sem qualquer discussão 
pública. 
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Entre essas alterações, a ex-presidente da Entidade das Contas referiu a alteração do 
regime do IVA, a introdução da fiscalização das contas dos grupos parlamentares, 
donativos indiretos e a falta de sanções para várias violações.  

“Só se faz política com dinheiro” 

A Pedro Lomba coube lembrar um outro aspeto: o de que “só faz política quem tem 
dinheiro ou acesso a ele e a diversos recursos” e que o dinheiro desempenha um papel 
essencial na participação na vida política. 

Segundo este professor e doutorando, ex-secretário de Estado, deve prestar-se atenção ao 
“perigo” do “alojamento no Estado de modo excessivo” por parte dos partidos, que pode 
levar sua instrumentalização, sendo “incompatível” que o Estado financie todas as 
atividades dos partidos. 

“Se assim fosse, os partidos ficavam dependentes do controlo do Estado”, afirmou, 
refletindo ainda sobre dois sistemas antítese, o alemão (de financiamento público) e o 
norte-americano (de financiamento privado) 

Sobre a experiência portuguesa, Pedro Lomba interrogou: “Até que ponto pode ir um 
sistema que não se preocupa com a instrumentalização do Estado pelos partidos 
políticos?”. 

Não ao financiamento privado  

Já o professor Jorge Miranda foi radical: como associações, os partidos devem ser 
financiados pelas quotas dos seus membros, deve haver uma proibição absoluta do 
financiamento privado e, quanto ao financiamento público, deve vigorar o princípio da 
igualdade. 

Nas campanhas nacionais, as subvenções devem ser atribuídas em razão do número de 
candidatos que cada partido apresente, depois da eleição devem ser proporcionais ao 
número de eleitos e, por fim, deve haver uma fiscalização rigorosa na atribuição. 

Jorge Miranda defendeu ainda que as competências sobre as contas dos partidos e 
financiamentos políticos deveriam ser transferidas da Entidade para o Tribunal de Contas. 
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