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I - RELATÓRIO 

 

1. No âmbito do processo eleitoral em curso, foram apresentadas pela CDU do Funchal a esta 
Comissão três participações (através de três mensagens de correio eletrónico com poucos minutos 
de diferença) contra o Presidente da Câmara Municipal do Funchal por, alegadamente, após a 
publicação do Decreto que marcou a data das eleições para os titulares dos órgãos das autarquias 
locais: 
a) Ter dado ao Jornal da Madeira (edição impressa de 22 de julho), uma entrevista enquanto 
Presidente da Câmara em exercício de funções, onde “… entre outras promessas, declarou: «o 

Presidente da Câmara do Funchal aponta investimento de 28 milhões para 300 casas nos próximos 

anos».”, frase que, para além de constar da primeira página, tem o correspondente e destacado 
desenvolvimento no interior daquele jornal, “… com uma configuração que assume, quer na forma, 

quer pelo conteúdo programático, uma clara violação da Lei. …”; 
b) Que, através da referida publicação o Presidente da Câmara divulga medidas de caráter 
programático, que, eventualmente, só serão concretizadas num futuro mandato, numa clara 
confusão entre o exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal e o estatuto de candidato; 
c) Que numa outra edição do Jornal da Madeira, de 21.07.2022, consta uma “…manchete onde 

se confunde a publicidade comercial com o serviço informativo. …”;  
d) Que no passado dia 24 de julho, o atual Presidente da Câmara Municipal do Funchal se 
apropriou “… dos meios de difusão da CMF, quer do Facebook da CMF, quer da publicação "on line" da 

CMF https://bit.ly/3kQuMMJ, utilizando os meios próprios da instituição, para veicular uma sua 

mensagem política e para promover a sua imagem pessoal.   “, facto que  “… constitui um processo 

inqualificável de abuso de poder e de indevida instrumentalização dos meios e bens públicos em 

benefício próprio. …”. 

2. Notificado para se pronunciar sobre o teor da queixa inicialmente formulada, em 29 de julho, 
o Presidente da Câmara Municipal do Funchal nada disse acerca dos factos que constam das 
participações em causa, no âmbito do presente processo. 
3. Foi solicitado ao jornal o envio da edição impressa do Jornal da Madeira de 22 de julho de 
2021, que faz parte dos elementos do processo.Em anexo estão disponíveis os ficheiros relativos à 
edição em causa, incluindo os seus dois suplementos. 
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II - ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A – Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas 

4. As entidades públicas, designadamente os órgãos das autarquias locais e os respetivos 
titulares, estão sujeitos a especiais deveres de neutralidade e de imparcialidade desde a data da 
publicação do decreto1 que marca o dia das eleições. Isso significa que não podem intervir, direta ou 
indiretamente, na campanha eleitoral, nem praticar atos que, de algum modo, favoreçam ou 
prejudiquem uma candidatura ou uma entidade proponente em detrimento ou vantagem de outra, 
devendo assegurar a igualdade de tratamento e a imparcialidade em qualquer intervenção no 
exercício das suas funções (artigo 41.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto - Lei Eleitoral dos 
Órgãos das Autarquias Locais – LEOAL). 

 

5. Com este imperativo legal procura-se garantir, por um lado, a igualdade de oportunidades e 
de tratamento entre as diversas candidaturas e, por outro lado, que não existam interferências 
exteriores no processo de formação da vontade dos cidadãos para o livre exercício do direito de voto.  

 

6. A consagração de tais princípios e dos correspondentes deveres pretendem acautelar a 
prática de atos que, de algum modo, favoreçam ou prejudiquem uma candidatura em detrimento 
e/ou vantagem de outras. 

 

7. Como é possível a reeleição para os órgãos das autarquias locais, é comum os respetivos 
titulares serem também candidatos. Esta circunstância é particularmente relevante, uma vez que 
neste ato eleitoral a respetiva lei eleitoral não exige a suspensão das funções dos titulares dos 
órgãos autárquicos, obrigando-os a estabelecerem uma estrita separação entre o exercício do cargo 
que ocupam e o seu estatuto de candidatos e proibindo a utilização daqueles para obter vantagens 
ilegítimas enquanto candidatos. 

 

8. Estes princípios devem ser respeitados em qualquer publicação autárquica, traduzindo-se, 
quer na equidistância dos órgãos das autarquias locais e dos seus titulares em relação às pretensões 
e posições das várias candidaturas ao ato eleitoral, quer ainda na necessária abstenção da prática de 
atos positivos, ou negativos, em relação a estas, passíveis de interferir no processo eleitoral.  
 
B – Publicidade institucional 

 

9. Radica nestes deveres a proibição de realização de publicidade institucional, prevendo a 
norma do n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, que «[a] partir da publicação do 

decreto que marque a data das eleições, é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do 

                                                           
1 Decreto n.º 18-A/2021, de 7 de julho. 
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Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública.»  

 

10. Como é entendimento da Comissão, não se encontram abrangidos pela proibição 
determinado tipo de comunicações para o público em geral, informando sobre bens ou serviços por si 
disponibilizados, quando tal comunicação seja imprescindível à sua fruição pelos cidadãos ou seja 
essencial à concretização das suas atribuições. 

 

11. Tem a Comissão entendido também excecionar da proibição comunicações informativas e 
sem caráter promocional, como sejam avisos e anúncios sobre condicionamentos de trânsito e 
similares ou com indicações sobre alterações das condições de funcionamento de serviços 
(mudanças de horário ou de instalações).  

 

12. A proibição legal de publicidade institucional não impede também o cumprimento dos 
deveres de publicitação de informações impostos legalmente, como é o caso de avisos ou painéis 
relativos à legislação de licenciamento de obras, ou das publicações em Diário da República, bem 
como das publicações obrigatórias realizadas em publicação institucional ou por editais e outros 
meios. Nestes casos, a publicitação deve conter somente os elementos que a respetiva legislação 
exija. 

 

13. Tais comunicações, porém, não podem, em caso algum, veicular ou ser acompanhadas de 
imagens, expressões ou outros elementos encomiásticos ou de natureza promocional, devendo 
cingir-se aos que identifiquem clara e inequivocamente o promotor da mensagem e ao conteúdo 
factual estritamente necessário. 

 
14. No fundo, a lei pretende impedir que, em período eleitoral, a promoção pelas entidades 
públicas “de uma atitude dinâmica favorável quanto ao modo como prosseguiram ou prosseguem as 

suas competências e atribuições, coexista no espaço público e comunicacional com as mensagens de 

propaganda das candidaturas eleitorais, as quais podem, por essa via, objetivamente, favorecer ou 

prejudicar” (cf. Acórdão TC n.º 545/2017). E continua, o mesmo aresto: “Por assim ser, entendeu o 

legislador que, para o funcionamento do princípio da igualdade de oportunidade e de tratamento das 

diversas candidaturas (artigo 113.º, n.º 3, al. b), da Constituição), as prerrogativas de divulgação 

institucional das entidades, órgãos ou serviços públicos deveriam ceder no período eleitoral, salvo em 

casos de necessidade pública urgente.” 
 
 
 

III- COMPETÊNCIA DA CNE 

 

15. Na esteia da competência que lhe é cometida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 
71/78, de 28 de dezembro, “… O Tribunal Constitucional tem reconhecido (…) que a CNE é 
competente para a apreciação da legalidade de atos de publicidade institucional, com o intuito de 
impedir a prática de atos por entidades públicas que favoreçam ou prejudiquem uma candidatura em 
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detrimento ou vantagem de outra. A CNE atua, pois, na garantia da igualdade de oportunidades das 
candidaturas e da neutralidade das entidades públicas (…) destinadas a influenciar diretamente o 
eleitorado quanto ao sentido de voto, ainda que as mencionadas ações ocorram em período anterior 
ao da campanha eleitoral.  …” (Ac. N.º 461/2017 e, Ac. N.º 545/2017). “…Neste contexto, reveste 
especial importância a competência reconhecida à CNE para impor a remoção de publicidade 
institucional proibida à luz do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho… “   
(Ac. do TC n.º 691/2021). 
 

IV – ANÁLISE E CONCLUSÕES  

 
16. Da visualização da manchete da primeira página da edição impressa do Jornal da Madeira, do 
passado dia 22 de julho, pode ler-se, com grande destaque: “Gouveia assume habitação como 

prioridade – Miguel Silva Gouveia quer dar resposta ao problema que os munícipes mais lhe 

colocam: falta de habitação social. Em entrevista ao JM, o Presidente da Câmara do Funchal 

aponta investimento de 28 milhões para 300 casas nos próximos anos. “(sublinhado nosso). 

17. No suplemento da mesma edição, denominado “Jornadas Madeira, Autárquicas 2021”, pode 
ler-se, também na primeira página, com grande destaque, “Miguel Silva Gouveia Funchal reduziu 

divida em 70%”. No topo da mesma página consta: “Presidente da Câmara insiste no rigor das 

contas. Garante que a autarquia e a cidade estão hoje bem diferentes do que deixou o PSD em 

2013 e que foi possível implementar quase 50 novas medidas. Estratégia local de habitação e 

Polícia Municipal foram duas propostas adiadas que pretende retomar.”(sublinhados nossos). 
18. A entrevista ao Presidente da Câmara Municipal do Funchal ocupa o espaço compreendido 
entre as páginas 4 a 7 do suplemento em causa, daí resultando a apresentação de um balanço 
claramente positivo do mandato que agora chega ao final, numa atitude de enorme autoelogio, de 
que, destacamos, a título meramente exemplificativo a frase de abertura da peço, a saber, “Das cerca 

de 50 medidas que levámos a escrutínio, cumprimos praticamente todas. Por cumprir ficaram 

apenas a Polícia Municipal e a Estratégia Local de Habitação. No resto, tudo foi 

cumprido”.(sublinhado nosso) 
19. Como já se demonstrou, de harmonia com o regime jurídico aplicável  e em conformidade  
com a jurisprudência já bastamente consolidada do Tribunal Constitucional nesta matéria, a partir da 
data de publicação do decreto que marca a eleição, apenas é aceitável que as entidades públicas 
veiculem determinado tipo de comunicações para o público em geral, informando sobre bens ou 
serviços por si disponibilizados, quando tal comunicação seja imprescindível à sua fruição pelos 
cidadãos, ou seja, essencial à concretização das suas atribuições, numa situação de grave e urgente 
necessidade pública, o que não ocorre no caso vertente. 
20. Tal proibição, conjugada com a sujeição aos especiais deveres de neutralidade e 
imparcialidade, visa impedir que as entidades públicas, através dos meios que estão ao seu dispor, 
deles façam uso a favor de determinada candidatura em detrimento das demais, introduzindo-se aqui 
um fator de desequilíbrio entre elas em clara violação do princípio da igualdade de oportunidades das 
candidaturas. Neste sentido o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 586/2017 quando, a propósito 
desta matéria, afirma que tal “… garantia de igualdade demanda que os titulares de entidades 

públicas, mormente os que se pretendam recandidatar, não possam, por via do exercício dessas 

funções, afetar os recursos e estruturas da instituição à prossecução dos interesses da campanha em 

curso ….”. 
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21. “Por assim ser, entendeu o legislador que, para o funcionamento do princípio da igualdade de 

oportunidade e de tratamento das diversas candidaturas (artigo 113.º, n.º 3, al. b), da Constituição), as 

prerrogativas de divulgação institucional das entidades, órgãos ou serviços públicos deveriam ceder no 

período eleitoral, salvo em casos de necessidade pública urgente.” (Cfr. Acórdão TC n.º 545/2017). 
22. Mostram-se assim violados os deveres de neutralidade e imparcialidade que impendem 
sobre o atual Presidente da Câmara do Funchal (recandidato ao mesmo cargo, uma vez que, estando 
em pleno exercício do seu cargo autárquico não se absteve de promover o trabalho realizado no 
mandato que agora finda e, veladamente, o que se propõe realizar no próximo mandato e, a proibição 
de publicidade institucional uma vez que, para o efeito, não se coibiu de fazer publicar uma entrevista 
num Jornal diário, de âmbito regional, em contexto de que não pode resultar  demonstrada “a 

necessidade pública urgente de publicitação de conteúdos com caráter meramente informativo”, única 
circunstância que poderia justificar a licitude da sua conduta. 
23. De salientar que, ao menos, no âmbito do Proc. n.º AL.P-PP/2021/36,  a Comissão Nacional 
de Eleições, relativamente a praticas de publicidade institucional proibida pelo Presidente da Câmara 
do Funchal, deliberou já ordenar a instauração de um Processo de Contraordenação, e, ainda, 
recomendar ao Presidente da Câmara Municipal do Funchal que, no decurso do período eleitoral e até 
à realização do ato eleitoral marcado para 26 de setembro próximo, se abstivesse de efetuar, por 
qualquer meio, todo e qualquer tipo de publicidade institucional proibida. 
24. A violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade e da proibição de publicidade 
institucional em período eleitoral são cominadas, respetivamente, com pena de prisão até 2 anos e 
multa até 240 dias (LEOAL, artigo 172.º) e, coima de €15 000 a € 75 000 (Lei n.º 72-A/2015, artigo 
12.º, n.º 1). 
25. Existindo evidência de que os mesmos factos constituem simultaneamente crime e 
contraordenação (concurso de infrações), devem ser apreciados a título de crime, nos termos do 
previsto no artigo 20.º do Regime Geral das Contraordenações. 
 

IV – PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO 

 

1. Face ao que antecede, a Comissão delibera: 

 

a)  Remeter o presente processo ao Ministério Público por existirem indícios da prática do crime 

de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade, previsto e punido pelo art.º 172.º 

da LEOAL; 

b) Advertir o Presidente da Câmara Municipal do Funchal para que, no decurso do período 

eleitoral e até à realização do ato eleitoral marcado para 26 de setembro próximo, se 

abstenha de efetuar, por qualquer meio, todo e qualquer tipo de publicidade institucional 

proibida. 

 

. 
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A Jurista 

Isabel Miranda 
 


