
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 
 
 
 
 
 

É da exclusiva competência dos Tribunais verificar a re-
gularidade dos processos de candidatura apresentados pelos 
Grupos de Cidadãos Independentes. 
 
 

Os modelos que se anexam são assim meramente exem-
plificativos, procurando apenas auxiliar os Grupos de Cidadãos 
Independentes na elaboração e sistematização dos respecti-
vos processos de candidatura. 



 
 

Modelo Exemplificativo da  
 

Lista de Proponentes  
 

(ou Declaração de Propositura) 
 

Autárquicas 2001 
 
 
Os abaixo assinados declaram, por sua honra, apoiar a lista do grupo de cidadãos 
eleitores à eleição da Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, Câmara 
Municipal de ___________________________, sob a denominação de 
______________________________, constituída pelos seguintes candidatos: ________ 
_________, _________, __________, __________, ____________. 
 
 
 
1 – (Nome completo) ____________________________________________________, 
(Bilhete de Identidade nº)________________,(Nº de Eleitor) ____________________, 
(Unidade geográfica de recenseamento) _____________________________________, 
(Assinatura)____________________________________________________________. 
 
2 – (Nome completo) ____________________________________________________, 
(Bilhete de Identidade nº)________________,(Nº de Eleitor) ____________________, 
(Unidade geográfica de recenseamento) _____________________________________, 
(Assinatura)____________________________________________________________. 
 
3 – (Nome completo) ____________________________________________________, 
(Bilhete de Identidade nº)________________,(Nº de Eleitor) ____________________, 
(Unidade geográfica de recenseamento) _____________________________________, 
(Assinatura)____________________________________________________________. 
 
 

(E assim sucessivamente) 
 
 
Para os efeitos previstos no artigo 22º da Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de Agosto, os 
acima identificados eleitores proponentes designam seu mandatário (nome completo) 
_____________________, recenseado nesta freguesia, neste concelho, com o número 
de Bilhete de Identidade _______, e com morada na sede do município em __________ 
__________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelo Exemplificativo de 
 

Lista de Candidatos  
 

à Eleição da  
Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal 

Autárquicas 2001 
 
Lista do grupo de cidadãos eleitores candidatos à eleição da Assembleia de Freguesia, 
Assembleia Municipal, Câmara Municipal de ______________________________, 
com a denominação (Denominação do Grupo de Cidadãos) ______________________. 
 
 
CANDIDATOS EFECTIVOS 
 
1 – (Nome completo) ____________________________________________________, 
(Idade) _______________, (Bilhete de Identidade Nº)__________________________, 
(Emitido em) _______________, (Arquivo de Identificação) ____________________, 
(Filiação) _________________________________, (Profissão) __________________, 
(Naturalidade) _________________________________________________________, 
(Residência) ___________________________________________________________, 
 
2 – (Nome completo) ____________________________________________________, 
(Idade) _______________, (Bilhete de Identidade Nº)__________________________, 
(Emitido em) _______________, (Arquivo de Identificação) ____________________, 
(Filiação) _________________________________, (Profissão) __________________, 
(Naturalidade) _________________________________________________________, 
(Residência) ___________________________________________________________, 

(E assim sucessivamente) 
 
CANDIDATOS SUPLENTES 
 
1 – (Nome completo) ____________________________________________________, 
(Idade) _______________, (Bilhete de Identidade Nº)__________________________, 
(Emitido em) _______________, (Arquivo de Identificação) ____________________, 
(Filiação) _________________________________, (Profissão) __________________, 
(Naturalidade) _________________________________________________________, 
(Residência) ___________________________________________________________, 
 
2 – (Nome completo) ____________________________________________________, 
(Idade) _______________, (Bilhete de Identidade Nº)__________________________, 
(Emitido em) _______________, (Arquivo de Identificação) ____________________, 
(Filiação) _________________________________, (Profissão) __________________, 
(Naturalidade) _________________________________________________________, 
(Residência) ___________________________________________________________, 

(E assim sucessivamente) 
 
MANDATÁRIO DA LISTA: 
 
(Nome completo) ____________________________________________________, 
(Idade) _______________, (Bilhete de Identidade Nº)__________________________, 
(Emitido em) _______________, (Arquivo de Identificação) ____________________, 
(Filiação) _________________________________, (Profissão) __________________, 
(Naturalidade) _________________________________________________________, 
(Morada na sede do município) ___________________________________________, 



 
 
 
 

Modelo Exemplificativo da  
 

Declaração de Candidatura 
 
 

Autárquicas 2001 
 
 
(Identificação do candidato ou candidatos)____________________________________ 
declara(m) que aceita(m) candidatar-se à eleição da Assembleia de Freguesia, 
Assembleia Municipal, Câmara Municipal de__________________________ pela lista 
denominada _________________________________. 
 
Declara(m) ainda, sob compromisso de honra, que não se encontra(m) ferido(s) de 
qualquer causa de inelegibilidade, nem figuram em mais de uma lista de candidatos para 
o mesmo órgão e que aceita(m) o mandatário indicado na lista de candidatos (Nome) __ 
____________________________________________de ___ idade, portador do Bilhete 
de Identidade nº __________ emitido pelo Arquivo de Identificação de ___________ 
em ____________, filho de ___________________________________________, e de 
_____________________,(profissão)________, natural da Freguesia de ___________, 
Concelho de ________________,com morada em (morada na sede do município para 
efeitos de notificação) ____________________________________________________. 
 
 
 
Data 
Assinatura 
 



 
 

Modelo Exemplificativo de  
 

Pedido de Prova de Capacidade Eleitoral Activa  
(Candidatos e Mandatário) 

 
 
 
 
 
                                                      Exmo. Senhor 
                                                      Presidente da Comissão Recenseadora de __________ 
 
 
 
 
(O primeiro proponente) ______________________, portador do Bilhete de Identidade 
nº _____________, com o nº de eleitor __________________, recenseado na freguesia 
de_______________, concelho de_______________, primeiro proponente da lista do 
grupo de cidadãos eleitores, candidata à eleição da Assembleia de Freguesia, 
Assembleia Municipal, Câmara Municipal de ______________, na lista denominada 
_________________, requer a V.Exa. ao abrigo do artigo 226º da Lei Orgânica nº 
1/2001, de 14 de Agosto, a prova de capacidade eleitoral (certidão de eleitor) dos 
seguintes cidadãos: 
 


