
  

 

 

 

 

Este desdobrável foi elaborado com o 

objetivo despertar a consciência de todos os 

cidadãos São-tomenses, nascidos em 

território nacional e fora do território 

nacional, para o Projeto de Revisão da Lei 

Eleitoral em discussão na Assembleia 

Nacional, apresentado pelo grupo 

parlamentar da coligação MDFM/PCD/UDD 

que pretende alterar a Lei nº 11/90 – Lei 

Eleitoral, em vigor no país. 

Os partidos podem apresentar propostas de 

alterações das leis, porém, o projeto de lei 

eleitoral apresentado, é claramente 

inconstitucional, porque viola a lei mãe do 

país, que é a Constituição da República, Lei 

nº 1/2003, pois além de tratar os São-

tomenses de forma desigual, criando 

cidadãos São-tomenses de primeira 

categoria e de segunda categoria, pretende 

excluir a participação da sociedade Civil 

(grupos de cidadãos) da vida política, 

reservando esta atividade apenas para os 

partidos políticos.  

Por outro lado, existem outras questões que 

também são inconstitucionais  

Mas, afinal o que está em causa  

no projecto de revisão da lei eleitoral?  
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Proposta de 
revisão da 

Lei Eleitoral 
 
Entenda os propósitos e o 

retrocesso que pode significar 
para a nossa democracia  

a alteração da  
Lei nº11/90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia vieram e levaram meu vizinho que era 

judeu 

Como não sou judeu, não me incomodei 

No dia seguinte, vieram e levaram meu outro 
vizinho que era comunista 

Como não sou comunista, não me incomodei 

No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho 
católico 

Como não sou católico, não me incomodei 

No quarto dia, vieram e me levaram 

Já não havia mais ninguém para reclamar... 

 

Martin Niemöller, 1933  
Símbolo de resistência aos Nazis 

 

 

 

  

Por uma cidadania 

responsável 



 

Lei Eleitoral:                      

Projeto de revisão da 

Lei nº 11/90                                             

apresentado pela coligação 

MDFM/PCD/UDD  

Artigo 8.º (em vigor) 
Pluricidadania 

Verificando-se pluricidadania em cidadãos são-
tomenses estes gozam de capacidade eleitoral activa 
desde que tenham residência actual no território da 
República. 

Artigo 8.º (revisto) 
Pluricidadania 

1. Verificando-se plurinacionalidade em cidadãos são-
tomenses, estes gozam de capacidade eleitoral activa 
desde que tenham residência permanente no território 
da República.  

2. É considerada residência permanente aquela que 
serve de domicílio habitual do cidadão são-tomense, 
não podendo este, em circunstância alguma, estar 
afastado dela por um período superior a 180 dias, à 
excepção dos que estiverem em missão oficial de 
serviço do país no exterior ou por motivo de doença 
prolongada devidamente justificada. 

 

Artigo 11.º (em vigor) 

Capacidade eleitoral passiva 

1. São elegíveis os cidadãos são-tomenses que gozam 

de capacidade eleitoral activa.  

2. Só́ são elegíveis para Presidente da República os 

cidadãos são-tomenses de origem, maiores de 35 anos, 

que não tenham outra cidadania. 

 

 

estar afastado dela por um período superior a 180 
dias, à excepção dos que estiverem em missão 
oficial de serviço do país no exterior ou por motivo 
de doença prolongada devidamente justificada”. 

Em suma, pretendem os deputados, que os 
cidadãos nacionais que por razões várias tenham 
que viajar e ausentar-se do país, por um período 
superior a 6 (seis) meses, desde que não seja 
porque estão a trabalhar numa Embaixada ou 
Consulado do país, ou porque estão doentes, 
PERDEM o direito de votar nas eleições e o direito 
de poderem ser candidatos às eleições 
Presidenciais ou legislativas. 

No artigo 19º da proposta de lei apresentada, os 
deputados, pretendem eliminar a possibilidade de 
grupos de cidadãos poderem concorrer ás eleições 
legislativas, reservando unicamente aos partidos 
políticos a possibilidade de concorrem nas eleições 
para a Assembleia Nacional. 

A lei eleitoral em vigor, dispõe que “ Têm direito de 
propor candidaturas os partidos políticos ou em 
coligação, e grupos de cidadãos eleitores“. 

A política não é um exclusivo dos partidos 
políticos, tanto mais que a Constituição prevê no 
artigo 57º, que “Todos os cidadãos têm direito de 
tomar parte na vida política e na direcção dos 
assuntos do País, directamente ou por intermédio 
de representantes livremente eleitos”. 

Pretender como pretendem os deputados, reservar 
só para os partidos políticos a possibilidade de 
concorrer para as eleições legislativas, é violar a 
Constituição e mais não é, do que um retrocesso 
civilizacional, tanto mais que o artigo 66º da 
Constituição, dispõe que “A participação e o 
envolvimento directo e activo dos cidadãos na vida 
política constitui condição fundamental de 
consolidação da República.”  

Constituição da República 

Artigo 66.º 
Participação política dos cidadãos  

A participação e o envolvimento directo e activo 
dos cidadãos na vida política constitui condição 
fundamental de consolidação da República. 

  

Artigo 11.º (revisto) 
Capacidade Eleitoral Passiva 

1.São elegíveis os cidadãos são-tomenses que gozam de 
capacidade eleitoral activa. 

2.Só são elegíveis para o cargo de Presidente da 
República os cidadãos naturais de São-Tomé e Príncipe, 
maiores de 35 anos, que não possuam outra 
nacionalidade. 

Artigo 19.º (em vigor) 
Candidaturas 

1. Tem direito de propor candidaturas os partidos 
políticos ou em coligação, e grupos de cidadãos 
eleitores. 

Artigo 19.º (revisto) 
Candidaturas 

1.Têm direito de propor candidaturas os partidos 
políticos ou em coligação. 

 

 

A Constituição da República, no artigo 3º diz que “São 
cidadãos São-tomenses todos os nascidos em território 
nacional, os filhos de pai ou mãe são-tomense, maiores 
de 35 anos, e aqueles que como tal sejam considerados 
por lei”. 

Isto significa que são cidadãos São-tomenses, todos os 
que nascem em São Tomé e Príncipe, e os filhos de pai 
ou mãe São-tomenses, que nasçam no estrangeiro. 
Assim, não se consegue perceber que os deputados 
tenham apresentado uma proposta de revisão da lei 
eleitoral, que distingue os filhos dos São-tomenses, 
entre os que nascem em São Tomé e Príncipe e os que 
nascem no estrangeiro, vindo dizer que esses 
concidadãos que nasceram e nascem no estrangeiro, 
são cidadãos de segunda, e não podem concorrer para o 
cargo de Presidente da República.  

De acordo com a Constituição, os cidadãos São-
tomenses são todos iguais. 

Os deputados, estão a propor uma alteração ao artigo 
8º da lei que está em vigor, acrescentando um número 
2, que dispõe que “É considerada residência permanente 
aquela que serve de domicílio habitual do cidadão são-
tomense, não podendo este, em circunstância alguma,  

Pretender como pretendem os deputados, reservar só 
para os partidos políticos a possibilidade de concorrer 
para as eleições legislativas, é violar a Constituição e 
mais não é, do que um retrocesso civilizacional, tanto 
mais que o artigo 66º da Constituição, dispõe que “A 
participação e o envolvimento directo e activo dos 

 

 

 

 


