CALENDÁRIO PARA O PROCESSO DAS
PRIMÁRIAS ABERTAS PARA AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS – 2021
Este documento foi aprovado pela Assembleia do LIVRE na sua 60ª reunião plenária,
a 16 de maio de 2021, com 17 votos a favor e 3 abstenções.

Após deliberação a 15 de maio de 2021, a Comissão Eleitoral do Processo de Primárias para
as Eleições Autárquicas 2021, propõe o seguinte calendário para o referido processo.
PRIMEIRA RONDA

SEGUNDA RONDA

Locais A
(Braga, Cascais, Coimbra, Leiria,
Lisboa, Oeiras, Sintra, Vila Real de
Santo António, Felgueiras, Porto)

Locais B
(todos os municípios e freguesias
não identificados como Locais A)

Lançamento das primárias
17 de maio
(2ª feira)

 Publicação da Convocatória
 Divulgação a M&A, OCS e contactos
 Início da recolha de pré-candidaturas (formulário no site)
 Inscrições abertas para colégio Eleitoral (formulário no site)

30 de maio
(domingo)

Encerramento pré-candidaturas
Encerramento das inscrições para
colégio eleitoral

2 de junho
(4ª feira)

Divulgação das candidaturas
validadas

3 - 5 de junho
(5ª feira- sábado)
6 de junho
(domingo)
7 – 13 de junho
(2ª feira - domingo)

Processo de Avalização
Divulgação dos Resultados do
Processo de Avalização
Campanha Eleitoral (7 dias)

14 e 15 de junho
(2ª e 3ª feira)

1ª Volta de Votações para Círculos
que reúnam mais de 6 candidaturas

16 de junho
(4º feira,
das 00h00 às 06h00)

Divulgação dos Resultados
provisórios da 1ª Volta de Votações
nos locais onde esteja prevista 2ª
Volta
Campanha eleitoral (7 dias)

23 e 24 de junho
(4ª e 5ª feira)

2ª Volta de Votações para Círculos
que reúnam mais de 6 candidaturas
Volta única de votações para
Círculos com até 6 candidaturas

1

16 - 22 de junho
(4ª feira - 3ª feira)
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25 de junho
(6ª feira)

Recolha de pré-candidaturas
Inscrições abertas para colégio
Eleitoral

Divulgação dos Resultados
Provisórios do Acto Eleitoral
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27 de junho
(domingo)

Encerramento pré-candidaturas
Encerramento das inscrições para
colégio eleitoral

30 de junho
(4ª feira)

Divulgação das candidaturas
validadas

1 - 3 de julho
(5ª feira - sábado)

Processo de Avalização

4 de julho
(domingo)

Divulgação dos Resultados do
Processo de Avalização

5 - 11 de julho
(2ª feira - domingo)
12 e 13 de julho
(2ª e 3ª feira)

Campanha Eleitoral (7 dias)

Processo Concluído

14 de julho
(4º feira,
das 00h00 às 06h00)

1ª Volta de Votações para Círculos
que reúnam mais de 6 candidaturas
Divulgação dos Resultados
provisórios da 1ª Volta de Votações
nos locais onde esteja prevista 2ª
Volta

14 - 20 de julho
(4ª feira - 3ª feira)

Campanha eleitoral (7 dias)

21 e 22 de julho
(4ª e 5ª feira)

2ª Volta de Votações para Círculos
que reúnam mais de 6 candidaturas
Volta única de votações para
Círculos com até 6 candidaturas

23 de julho
(6ª feira)

Divulgação dos Resultados
Provisórios

Ainda, de acordo com o Art 41.º:
No prazo máximo de 120 horas após a publicitação dos resultados provisórios, deverá ser feita
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a publicitação dos resultados oficiais, uma vez resolvidas todas as reclamações.
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Calendário de Reclamações e Recursos
Reclamações e queixas ao processo de primárias ou seus intervenientes podem ser dirigidas à
Comissão Eleitoral no decorrer de todo processo. As mesmas não têm efeito suspensivo sobre
o processo de primárias abertas, que seguirá os trâmites normais.
Das decisões da Comissão Eleitoral cabe recurso à Comissão de Ética e Arbitragem (Conselho
de Jurisdição), que deve ser feito num prazo máximo de 24 horas após a emissão da decisão
da Comissão Eleitoral. Este órgão deve decidir no prazo máximo de 48 horas.

PRIMEIRA RONDA

SEGUNDA RONDA

Locais A

Locais B

Recolha de reclamações às listas
de candidaturas validadas ao
processo primárias (exatamente
48h após hora de publicação)

2 - 4 de junho
(4ª feira- 6ª feira)

30 junho - 2 de julho
(4ª feira- 6ª feira)

Período de resposta da CE às
queixas anteriores (exatamente
48h após período anterior)

4 - 6 de junho
(5ª feira- domingo)

2 - 4 de julho
(6ª feira- domingo)

Recolha de reclamações e
impugnação aos resultados
provisórios do ato eleitoral
(exatamente 24h após hora de
publicação)

1ª Volta:
16 e 17 de junho
2ª Volta:
25 e 26 de junho

1ª Volta:
14 e 15 de junho
2ª Volta:
23 e 24 de junho

Período de resposta da CE às
queixas e impugnações
anteriores (exatamente 24h após
período anterior)

1ª Volta:
17 e 18 de junho
2ª Volta:
26 e 27 de junho

1ª Volta:
15 e 16 de junho
2ª Volta:
24 e 25 de junho

Períodos específicos para
apresentação

Ainda, de acordo com o Art 41.º:
As reclamações e impugnações prévias ao ato eleitoral são apresentadas perante a Comissão
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Eleitoral, que decide no prazo de 24 horas após a submissão da reclamação.
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