
No ano em que se comemoram 45 anos desde as primeiras eleições
autárquicas em Portugal, o Grupo Marktest apresenta a análise mais
completa dos resultados destas eleições.

A análise sistematiza todos os resultados obtidos nas eleições para as Autarquias Locais (tendo sido
consideradas as eleições para a Câmara Municipal) numa única publicação que fornece ainda
elementos de geografia eleitoral para melhor entendimento do território nacional e as suas respetivas
“cores políticas”.

Para além de quadros e gráficos com os principais resultados, esta análise apresenta um extenso
trabalho de cartografia eleitoral, com a representação cartográfica por concelho dos resultados
obtidos ao longo destes 45 anos.

Finalmente, para cada um dos 308 concelhos do país, é apresentada uma ficha-resumo, com a
evolução dos principais indicadores e resultados eleitorais no período considerado.
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Ao todo, são mais de 400 páginas de informação, incluindo textos dos principais resultados, quadros,
gráficos e mapas com a informação mais relevante dos resultados das 12 eleições autárquicas
realizadas em Portugal.

Esta análise foi realizada pela Marktest com os dados da Direção Geral da Administração Interna (ex
Secretariado Técnico para os Assuntos do Processo Eleitoral; STAPE). Esses dados são relativos ao
número de inscritos, votantes, votos em branco e nulos e por partido ou coligação em todos os actos
eleitorais realizados em Portugal entre 1976 e 2017.

A análise sistematiza todos os resultados obtidos nas eleições para as Autarquias Locais (Câmara
Municipal) numa única publicação que fornece ainda elementos de geografia eleitoral para melhor
entendimento do território nacional e as suas respectivas “cores políticas”.

Para cada um dos 308 municípios do país, apresenta-se ainda uma “ficha-resumo” com a evolução dos
seus resultados em todas as eleições, assim como o seu índice de fidelidade partidária.
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Informação Disponível no relatório

✓ Eleições Autárquicas (Câmara Municipal) 
1976-2017

▪ Evolução de Resultados (1976-2017)

− Número de inscritos

− Número de votantes

− Taxa de Participação

− Taxa de Abstenção

− Votos em branco e nulos

− Votos por Partido (PS, PSD, CDS, PCP, BE, 
Outros)

− Partido com maior percentagem de votos

▪ Resultados por Eleição

− 12 de dezembro de 1976

−16 de dezembro de 1979

−12 de dezembro de 1982

−15 de dezembro de 1985

−17 de dezembro de 1989

−12 de dezembro de 1993

−14 de dezembro de 1997

−16 de dezembro de 2001

−9 de outubro de 2005

−11 de outubro de 2009

−29 de setembro de 2013

−1 de outubro de 2017
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✓Geografia Eleitoral (análise cartográfica por 
concelho)

− Número de inscritos 

− Número de votantes

− Taxa de Participação

− Taxa de Abstenção 

− Votos em branco e nulos

− Votos por Partido (PS, PSD, CDS, PCP, BE, 
Outros)

− Partido com maior percentagem de votos

− Concelhos que mudaram de cor política

−Concelhos que não mudaram de cor política

− Índice de Fidelidade Partidária

− Transferências de voto 2013-2017, por 
partido

✓Anexos

- Resultados Evolutivos por Distrito

- Resultados por Eleição e Distrito

- Caracterização Concelhia (Fichas Concelhias)

▪ PS
▪PSD, que inclui as siglas: PPD, PPD/PSD e PSD
▪ PCP-PEV, que inclui as siglas: APU, CDU, FEPU, PCP,
PCP/PEV e PCP-PEV
▪CDS-PP, que inclui as siglas: CDS e CDS-PP
▪ BE
▪ Outros partidos/coligações, que inclui as restantes 196
siglas que concorreram às eleições em análise ao longo
destes 45 anos

Formações Partidárias em análise:
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