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A Constituição corresponde a uma lei básica, que regula sobre, essencialmente, três 
coisas - a política, a economia e a sociedade - ou seja, que legisla sobre a vida coletiva. 
Não é, contudo, condição necessária para o aparecimento ou desenvolvimento de um 
país.

A Constituição pode surgir segundo três formas:
• Material: lei básica com as opções fundamentais da nossa vida coletiva. Isto é, aquilo 

que nela está escrito, o que ela contém;
• Formal: a Constituição tem força própria que deriva de ser a lei máxima desde a ordem 

jurídica estadual;
• Instrumental: leis e força constitucional que não estão integradas no documento 

Constituição - o que dá corpo ao instrumento em si;

Após as revoluções liberais, surgem as constituições escritas, por forma a combater o uso 
do poder desmedido e arbitrário dos Estados absolutos e a visar a defesa de um conjunto 
de direitos. Os seus instrumentos eram a consagração dos direitos fundamentais e do 
princípio da separação dos poderes.

Constituição: regras fundamentais da organização de um Estado.
Constitucionalismo: movimento de ideias, filosofias e técnicas jurídicas que tem como 
objetivo limitar o poder politico e que surgiu num contexto histórico de combate ao 
absolutismo. 
Estado de Direito: onde se encontram plenamente assegurados os direitos fundamentais 
e o princípio da separação de poderes.

Constitucionalismo Contemporâneo: positivação dos direitos fundamentais na 
Constituição (legado do iluminismo) +  laicização + soberania popular + democracia 
representativa + 

O constitucionalismo acresceu um conjunto de condições à Constituição (sendo esta uma 
lei acima de todas as outras) e teve duas grandes fases:

- Constitucionalismo liberal (séc. XIX): direitos fundamentais de 1ª geração 
assegurados, provenientes das revoluções liberais; separação dos poderes; 
neutralidade ou mesmo abstenham da intervenção do Estado na economia (equilíbrio 
de mercado e mão invisível - Adam Smith); liberalismo político, económico e filosófico 
(Kant) - apogeu dos direitos de defesa, pretendo a não-intervenção do Estado e a 
autonomia dos cidadãos + direitos políticos;



No entanto, este sistema é desafiado no início do século, com o aparecimento de 
questões como a escravatura capitalista dos mais pobres, a falta de condições de 
trabalho e o desrespeito pela dignidade e bem-estar do trabalhador. Surgem, ao invés 
ideais comunistas e socialistas, que conduzem à 2ª fase. 

- Constitucionalismo social (após a II GM): o Estado social mantém a ideia de uma 
Constituição formal e superior às restantes leis; aparecem direitos sociais e 
económicos (nova geração de direitos) - o Estado passa a ter hospitais e escolas 
públicas - Estado Providência. Alteração no âmbito dos direitos fundamentais - 
introdução dos de 2ª geração. No entanto, isso implica um aumento das taxas e dos 
impostos - Estado Fiscal. Há uma mudança no modo de ver a política, com a 
substituição da separação absoluta dos poderes, por uma certa independência ou 
colaboração entre eles. Atinge-se a plenitude da democracia, porém só mais tarde se 
atinge o sufrágio universal e a garantia da igualdade nos direitos das minorias - 
Estado transformador social. 

No Século XXI tem-se ouvido falar da crise do Estado Social. 

• Mundo globalizado (abolição do comunismo e desenvolvimento das 
tecnologias) – os Estados perdem poder, porque deixam de ser Estados 
soberanos e vão transferindo parte do seu poder para organizações 
internacionais; e porque há normas sob-estaduais (ou seja, que os limitam).

• Crise da democracia - perda de confiança nos partidos, pois cada vez nos 
sentimos menos representados. Aparecem, em resposta, muitos movimentos 
populistas. 

• Aumento dos impostos e a falta de eficácia de gestão do dinheiro do Estado 
(excesso de burocracia) leva ao aparecimento do neoliberalismo – progressiva 
privatização. 

• Questões de segurança. Aparecem ameaças à segurança individual no 
quotidiano. O início do terrorismo moderno, marcado pelo 11 de setembro; o 
ciber terrorismo; a crise climática; o mercado de armas etc. – Estado de risco. 
A segurança põe em causa alguns direitos, como é o caso da liberdade e da 
privacidade. 

• Crise da representatividade política: os políticos não abordam temáticas de  
relevância pratica e efetiva para a vida daqueles que representam, focando-
se em temas populistas;

• Certos países não viveram uma experiência constitucional, ainda que tivessem 
diversas Constituições, na medida em que para existir o constitucionalismo 
se pressupõe a criação de uma Constituição material, que promova a luta 
contra um poder despótico, essencialmente através da instituição da 
separação dos poderes e dos direitos fundamentais - Constitucionalismo 
Comunista ou Constitucionalismo Fascista;

- OS NÃO-CONSTITUCIONALISMOS

Ambas estas experiências - de sistemas comunistas e fascistas - traíram o espírito 
constitucional, sendo que ambas vedam as liberdades e direitos à população 
(Constituição de 1933), logo, ainda que disponham de uma Constituição, não a têm 
materialmente. 



a) Fascismo: Modo de organização de um Estado mediante um sistema totalitário com 
ideologia de direita, que surge para combater as falhas dos regimes liberais, que se 
encontravam em crise. Sobrevalorização da força e da vontade da nação face Às 
liberdades individuais, negadas, por isto mesmo.

- Características: Concentração do poder num autocrata ou numa oligarquia / 
Nacionalismo / Militarismo - culto do chefe e culto das Forças Armadas / Não há pluri-
partidarismo na prática / Manutenção das instituições liberais, apenas adaptadas à 
necessidade de ter um poder absoluto / Economia capitalista, com um certo protecionismo 
e dirigismo económico / Visão orgânica da sociedade - somatório de corporações, ou das 
organizações sociais / Corporativismo / Eleições fraudulentas

b) Comunismo: Na teoria, os países denominavam-se de socialistas, porém, tinham por 
base a ideologia marxista. A luta de classes era o motor da sociedade e o poder político 
pertencia exclusivamente ao proletariado. Na Rússia foi onde se deu o caso comunista de 
maior sucesso, formando-se a URSS, fundamentada na Declaração dos Direitos do Povo 
Trabalhador e  Explorado, que se opunha à Declaração Universal Dos Direitos Do 
Homem, na medida em que importava mais defender os oprimidos pelo seu patrão, do 
que os injustiçados - a tónica estava posta nos direitos económicos e sociais, ao invés de 
nos direitos humanos. A proteção dos Homens correspondia à do proletariado.

- Características: Economia pública, dirigida - Planos Quinquenais de Fomento / Liturgia 
política vanguardista / A Constituição não é um texto de garantias / Concepção do poder 
afasta-se da democracia / Orgãos colegiais / Congresso, Comité Central e Secretariado 
(Presidente de Partidos socialistas denominado de Secretário-Geral) 

• Comunismo Chinês e Comunismo Soviético:

Igual: Partido único / Dirigismo e meios de produção coletivos / Eliminação das classes 
sociais 
Diferente: O Comunismo chinês não é internacionalista, no sentido de que não pretendia 
expandir o seu regime ou a subjugação ao comunismo 

• 20.02.2020

I. CONSTITUCIONALISMO COMPARADO

Micro-comparação: comparação de institutos numa ótica funcional;
Macro-comparação: comparação de ordenamentos jurídicos;

Critérios para comparação de Constituições:

1. História do Constitucionalismo;
2. Organização do poder político;
3. Direitos Fundamentais; 
4. Função da Constituição;

A Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a Alemanha são os 4 países que praticam 
modelos constitucionais que importa relevar. 



INGLATERRA

Este constitucionalismo é fruto de uma longa história e tradição que se foi constituindo 
com o passar do tempo, texto após texto. O seu ordenamento constitucional sofreu uma 
lenta formação institucional, com poucos sobressaltos e com suaves transições. Fases do 
regime:

• I: Estabilização territorial e predomínio monárquico - sistema constitucional de cariz 
monárquico assim que se criou o país; 

• II: Ruturas e guerras, originando uma profunda torbulência institucional - The Petition Of 
Rights e Declaração dos Direitos (Cromwell) - Thomas Hobbes;

• III: Prevalência aristocrática e consolidação do RU como Estado composto - ascensão 
política da Câmara dos Lordes + anexação Escócia, Irlanda e País de Gales;

• Prevalência do aspeto democrático - proeminência da Câmara dos Comuns + 
Parliament Act + autonomização Governo ;

O primeiro deles sendo a Magna Carta, que marca o nascimento do constitucionalismo 
mundial e que, ainda hoje, faz parte da Constituição em sentido material, tendo sido 
diversas vezes revista. Criou-se com a intenção de derrubar o Rei João Sem Terra.
- Foi o primeiro instrumento no mundo ocidental que serviu para garantir os direitos dos 
súbditos face ao poder régio. É, contudo, um documento elitista, focando-se numa 
franja da população (“homens livres”) e nas suas garantias face ao poder, ignorando as 
restantes. No entanto, limita o poder monárquico através da fixação de direitos dos 
cidadãos que o rei deveria respeitar. 

- HISTÓRIA:

1. A Magna Carta surge num período de tirania, na medida em que se vivenciava uma 
espécie de ditadura (e, como tal, há que se instaurar um documento que limite o 
monarca);

2. Antecede um período de ainda maior turbulência, em que a Inglaterra é declarada um 
protetorado (Protetorado Cromwell) surgindo, um outro documento - The Petition of 
Rights;

3. No séc. XVIII surge a câmara alta, a House of Lords e o Reino Unido começa a 
adotar a forma que hoje tem;

4. Finalmente, no século XIX, atravessa-se o período democrático, originando-se a 
House of Commons e assume-se, pela primeira vez, verdadeiramente a forma 
parlamentar do poder, que contribui muito também para a limitação do poder do povo; 

5. Hoje em dia, vigora uma forma de poder que designamos de Commonwealth, em que 
as anteriores colónias inglesas ainda mantêm a monarca inglesa como a senhora 
deste conjunto de países;

- A CONSTITUIÇÃO INGLESA:

Não existe uma constituição escrita no Reino Unido, o que não equivale a dizer que o 
Reino Unido não tem uma constituição. Aquilo que têm, efetivamente, como fonte é:

Custom Law > Statutory Law



• O costume, que é levado muito a sério como fonte de direito constitucional britânico. 
Constitui-se, na prática, como um conjunto de princípios - nomeadamente o habeas 
corpus ou as prerrogativas régias - que se elevam ao estatuto de “regras de ouro”, ao 
encontro das quais a constituição deve ir;

• Há também um conjunto de textos dispersos pelo tempo e que ainda se encontram em 
vigor - The Petition of Rights, Magna Carta, Bill of Rights, etc;

• Trata também a Jurisprudência como fonte primária do Direito, uma vez que em 
Inglaterra se aplica um sistema de Common-law, um sistema de precedente, que define 
que os casos semelhantes entre si devem ser decididos de maneira idêntica. As 
decisões dos tribunais superiores criam, de facto, normas constitucionais em Inglaterra 
(não são os tribunais de 1ª Instância e não existe um Tribunal Constitucional). As 
soluções para os casos podem ir sendo atualizadas à luz do contexto histórico em que 
se insere o caso concreto, contudo, o precedente vincula o tribunal 
independentemente de quem julgue, o que garante uma certa segurança jurídica;

• Fronteiras esbatidas entre Direito Público e Direito Privado;

- DIREITOS FUNDAMENTAIS. São documentos ou livros marcantes que patenteiam um 
conjunto de direitos e liberdades em Inglaterra:

• Magna Carta - o Art39º é o de maior relevância (+ Art40º), visto que garante o 
direito de todos os Homens livres a um julgamento justo, mediado pelos seus pares e 
regulamentado pela lei. Tudo o que a partir da Magna Carta surge é um mero 
aperfeiçoamento dela. Resultado da afirmação da nobreza e do clero contra o rei 
derrotado;

• Outros artigos relevantes: Art1º= liberdade da Igreja Católica / Art12º= o princípio 
democrático da criação de impostos / Art39º= intervenção judicial / Art42º = 
liberdade de emigração;

• Petition of Rights - surge porque a Magna Carta começa a ser frequentemente 
violada - quando os landlords ingleses começam a denunciar que estão a pagar taxas 
demasiado elevadas - ; e vem reafirmar o direito a que as pessoas não paguem bens, 
taxas ou quaisquer outras quantias monetárias, exceptuando as previamente previstas 
em lei - direitos fundamentais em favor dos cidadãos = Parlamento > Rei Carlos I;

• Habeas Corpus - REFORÇO DAS GARANTIAS DOS ARGUIDOS CONTRA 
DETENÇÕES ARBITRÁRIAS. Este documento visa atribuir àqueles que foram 
injustamente detidos (i.e: sem estar na presença dos seus pares ou sem ter tido por 
fundo a lei) a hipótese de recuperar a sua liberdade ou de entender a sua sentença; 
por forma a combater as pretensões arbitrárias (em Portugal, o pedido de Habeas 
Corpus vai directamente ao Supremo Tribunal de Justiça - aplica-se, por exemplo, 
quando  se ultrapassa o período da uma pena e a pessoa permanece na prisão); maior 
legado constitucional inglês

• Bill of Rights - o documento inglês mais próximo de uma Constituição típica, pois 
define um conjunto de direitos absolutamente invioláveis (os já existentes: a garantia 
de impossibilidade de suspensão de leis, a impossibilidade de criar impostos que não 
já definidos em lei, o direito de petição, etc; / e os originais: eleições livres para os 
Homens considerados eleitores; e a liberdade de expressão no Parlamento);



• Human Rights Act (1998) - esteve na base da Convenção Europeia Dos Direitos 
Humanos (hoje aplicada de forma vinculativa pelo Tribunal Internacional) - que o UK 
assina - e é composto pelos direitos humanos invioláveis em si, e por obrigações 
impostas aos poderes ingleses para aturam perante a Convenção Europeia;

Outros documentos relevantes, mas já não relacionados com Direitos Fundamentais: Act 
of Settlement (obrigatoriedade de declarar a fé anglicana para ser monarca e estabelece 
várias garantias parlamentares) e Parliament Act (positivou novos esquemas 
parlamentares).

A regra do precedente é um dos mecanismos mais importantes para que a 
preponderância dos tribunais se expresse no país. 

- ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO PODER:

——> Forma de Governo Inglesa: Sistema parlamentar de gabinete / Parlamento bi-
câmeral / Monarquia simbólica.

Parlamentar: a Câmara dos Comuns conduz o país e determina o Governo / 
responsabilidade do Governo perante a Camara dos Comuns / importância atribuída ao 
chefe de Gabinete (aka Primeiro-Ministro).

• A primeira figura é a Monarca, cujos atos não estão cobertos de responsabilidade 
política (the King can do no wrong). O seu cargo é exercido vitaliciamente e deve ser 
crente na Igreja anglicana. Ela nomeia o Primeiro-Ministro em função das eleições e 
pode dissolver a Câmara dos Comuns a pedido do Primeiro-Ministro, contudo tem uma 
função sobretudo formal e honorífica;

• House of Lords, tradicionalmente a casa dos aristocratas. Hoje, um lorde chega à sua 
posição por mérito e assume um título vitalício, não hereditário desde 1999, ainda que 
nomeados pelo Monarca. Contudo, esta câmara detém, apenas, um papel de avaliação 
posterior no processo legislativo, limitam-se a negociar e atrasar a aprovação de uma 
lei, já que a verdadeira última instância da decisão cabe à Camara dos Comuns. 
Encerra, em si, um profundo simbolismo e devoção à tradição. (Foi durante muito tempo o 
STJ de Inglaterra, mas depois dissociaram-se);

• House of Commons, na prática, o verdadeiro parlamento atuante. O seu presidente 
chama-se Speaker (faz parte da maioria dos Deputados), e a Câmara Dos Comuns é 
eleita pelo povo. 650 membros que exercem funções por 5 anos (círculos eleitorais 
uninominais - maioria a uma volta). A House of Commons controla o poder dos diversos 
órgãos;

• Gabinete: Governo Britânico composto pelo Primeiro-Ministro e por Ministros. É uma 
emanação da Câmara dos Comuns, já que é um reflexo da maioria que nele se forma e 
da orientação política que venceu nas eleições. Sub-divide-se em dois círculos - 
Cabinet (círculo mais restrito e maior confiança do Primeiro-Ministro) e os Extra-Cabinet 
(mais alargado). Exerce competências na medida em que a Câmara dos Comuns lhes 
delega (delegate legislation): iniciativa legislativa, orders in council, elaboração do 
discurso feito pelo monarca na abertura do Parlamento, etc.;



• Primeiro-Ministro, é o líder do Gabinete (não se chama Governo). O gabinete forma-se 
com base na eleição da House of Commons, e presta contas à House of Commons. 
Lidera um Cabinet composto por alguns Ministros. O Conselho de Ministros não 
engloba todos;

• O governo tem competências legislativas, contudo, estas têm que ser delegadas 
pela House of Commons; 

• Existe ainda o Privy Council, o equivalente a um Conselho de Estado, o órgão de 
consulta do monarca, composto por membros da Igreja (o que suscita dúvidas em 
relação à laicização de Inglaterra), juízes e outros profissionais. Este órgão de 
assessoria trata casos importantes da família real ou outros de diversas matérias;

• Tribunais, que aplicam a constituição não escrita, as leis escritas, o precedente e o 
costume, e têm três instâncias;

• Partidos Ingleses - Labour e Conservative. Vigora um sistema bi-partidário, sendo 
estes dois partidos os que detêm maior expressão dentro do Parlamento. 

Há uma dependência muito profunda entre o Parlamento e o Gabinete.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Contrariamente ao sistema britânico, em que os direitos foram surgindo motivados por  
fortes reivindicações da população, injustiçada, segundo um sistema testamental; os EUA 
foram um sistema que surgiu, na sua origem, das reivindicações dos indivíduos, é um 
sistema liberal, que surge das liberdades individuais. A primeira grande Revolução Liberal 
deu-se nos Estados Unidos, e este é o país com a Constituição mais antiga, cujo 
documento basilar é a Declaração Da Independência. 

• DIREITOS FUNDAMENTAIS - DECLARAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA:

Choca ao defender todos os Homens como iguais e ao classificar estes mesmos direitos 
nele instituídos como verdades auto-evidentes, logo, invioláveis, e ao invés de atribuídos 
pelo Estado, reconhecidos pelo Estado. Reconhece também o direito à auto-
determinação, uma vez que os EUA se encontravam num processo de afastamento do 
Reino Unido. Enquanto novidade, consagra também o direito à persecução da 
felicidade, que se constitui como fundamento para o direito à auto-determinação, mas 
que irá desembocar num direito que a Europa não reconhece como válido (quando muito, 
em Portugal as aspirações individuais encontram-se protegidas pelo Art29º da sua CRP, 
que aborda o desenvolvimento da personalidade - não é o direito à busca da felicidade, 
mas é muito semelhante). Diverge do sistema anglo-saxónico por se ter preocupado com 
redigir uma constituição, pautada por mecanismos de checks&balances, por forma a 
garantir os direitos das pessoas e a ordem no Estado.

• HISTÓRIA:
 
Cria-se uma confederação nos EUA (1718), onde os Estados se mantêm independentes, 
mas estando todos sob um mesmo órgão que os ordenava. No entanto, esta forma de 
governo revelou-se frágil, uma vez que opõe Estados do Sul e Estados do Norte - os que 
pretendiam manter a escravatura e os abolicionistas (Abraham Lincoln entre eles), 



respetivamente. Os Estados do Norte queriam aprofundar a união entre Estados, queriam 
criar um governo mais unido - unionistas. Os do Sul pretendiam manter a escravatura e a 
estrutura separada - separatistas. Entre eles, trava-se uma Guerra Civil - a Guerra da 
Secessão - que opõe Norte e Sul, e que termina com a vitória do Norte e com a 
presidência de Lincoln. Passamos a ter uma união, surgem os Estados Unidos e decide-
se criar uma Constituição - a Constituição de 1787 - em Philadelphia.

• CONSTITUIÇÃO:

Redigida por um Congresso composto por entidades, nomeadamente Benjamin Franklin e 
os seus ideais iluministas, e Thomas Jefferson, pessoa incumbida de redigir o documento 
inicial. A constituição estava baseado no conceito dos checks&balances, que definia uma 
separação típica de funções, com fiscalização mútua entre poderes, o que não significava 
uma separação estanque, mas sim mais flexível. Há mecanismos - ou canais - mediante 
os quais um órgão fiscaliza o outro, e garante que este desempenha corretamente a sua 
função, sem abusos de poder. Não se trata de uma interdependência entre orgãos, mas 
sim recipro-fiscalização.

As alterações constitucionais são levadas a cabo por uma deliberação dos membros do 
Congresso, carecendo de dois terços de votação de ambas câmaras ou de uma 
convenção constitucional, por dois terços das assembleias legislativas estaduais; e a nível 
federal, exige aprovação das assembleias de 3/4 dos Estados ou em conventions, 3/4 dos 
Estados federados.

É composta pelo texto principal e pelas Emendas (QUE ESTÃO INTEGRADAS NA BILL 
OF RIGHTS, anexada ao documento constitucional), e é outorgada pelo povo - We, The 
People - uma vez que o Estado só deve reconhecer e garantir que os direitos dos 
Homens se realizem. O povo afirma que tem certos direitos e o governo deve aceitar e 
garantir da melhor forma. As Emendas servem para, de uma certa forma, editar a 
Constituição, e aproximá-la dos tempos, e foram formadas pela jurisprudência - 
flexibilidade e > longevidade. As mais importantes para o constitucionalismo português:

• 1st AMMENDMENT (emenda da liberdade de expressão e de religião): é uma das mais 
sagradas nos EUA, e os americanos são verdadeiramente fundamentalistas no que a 
ela toca, este direito é quase perspectivado como absoluto - há uma liberdade de crítica 
e de caricatura muito mais acentuada. O Discurso de Ódio - que consiste no incitamento 
à morte, à xenofobia e ao racismo - é o único limite à liberdade de expressão: são os 
limites à tolerância. 

• 4th AMMENDMENT (proteção contra buscas arbitrárias): o direito de não haver uma 
busca em minha casa sem um mandado de busca, que só pode ser emitido se existirem 
indícios de que aquela pessoa é suspeita de um ato ilícito;

• 5th AMMENDMENT (justiça processual): muito importante, uma vez que define que 
ninguém pode ser tido como culpado - detidas mais de 48h, presas, testemunhar contra 
si próprio (é deste direito que advém o direito de permanecer calado “the right to remain 
silent” caso o testemunho possa incriminar o próprio) - sem ser após o julgamento;

• 6th AMMENDMENT (direitos num julgamento): direito a pedir júri, direito a saber o que 
está a ser julgado, direito a um julgamento público e rápido;



• 8th AMMENDMENT (proporcionalidade das penas): as penas nunca podem ser ‘cruéis’ 
ou perversas, os Estados podem determinar penas para crimes estaduais e a federação 
para crimes federais;

• 9th AMMENDMENT (não é possível esgotar os direitos): a enumeração de 
determinados direitos fundamentais não significa que não haja outros, em face ao 
passar dos tempos ou a uma ameaça nova - exemplo: alegação do inédito direito ao 
esquecimento, sempre que se procurava o nome de um ex-condenado no Google 
aparecia a sua pena criminal de há mais de 30 anos, e este pediu que se apagasse este 
registo por forma a viver em paz;

- Acrescentos à Bill of Rights:

• 13th AMMENDMENT (abolição da escravatura):  não há escravatura a não ser como 
punição para um crime, permitindo-se, neste caso, a pena de trabalho forçado e a 
servidão;

• 14th AMMENDMENT (due process): Art1º - define que ninguém pode ser privado da 
sua propriedade, liberdade ou outro direito sem um processo judicial justo, isto é, com 
advogado que o defenda e as duas partes estão em posição de igualdade jurídica;  
parte final 14th Amm/1 (cláusula da igual proteção) - princípio da igualdade;

• 18th AMMENDMENT (igualdade racial de voto): todos, independentemente da raça, 
podem votar;

• 19th AMMENDMENT (igualdade de género no voto): as mulheres reservam para si o 
direito a votar;

• 26th AMMENDMENT: direito de voto definido a partir dos 18 anos;

A jurisprudência contribui para a especificação das emendas e para a sua concretização 
prática (Landmark Decisions):

• Brown vs. Board of Education - segregação racial nas escolas passa a ser considerada 
inconstitucional;

• Miranda vs Arizona - vem especificar o direito a que as pessoas conheçam os seus 
direitos no momento da detenção - “you have the right to remain silent, everything you 
say can and will be used against you in court…”

• Roe vs. Wane - proibição de aborto unicamente limitado em pequenas nuances e à 
impossibilidade de penalização desproporcional.

• ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO PODER:

A organização política do poder americano sustenta-se em dois grandes fundamentos:

Presidencialismo perfeito: com uma figura forte do chefe de Estado
!! Checks&Balances: mecanismos que permitem que os órgãos respondam uns perante 
os outros;

PODER LEGISLATIVO



• Congresso: sistema bi-cameral, composto por Senado e Câmara dos Representantes, 
ambos responsáveis pela feitura das leis;

• Senado - cada Estado tem nele dois senadores (total de 100), eleitos pelo povo por 
voto direto, tendo direito a dois votos em todas as decisões federais;

• Câmara dos Representantes - é composta por representantes (435 total) de cada 
Estado, em que o número de congressmen é proporcional à população desse 
Estado, cuja presidente se chama Speaker of the Parliament - espelha a democracia 
direta;

PODER EXECUTIVO

Existe um presidente, chefe de Estado e detentor de poder executivo, unicamente 
responsável perante quaisquer outros órgãos através de um processo de impeachment, 
que requer uma maioria de 2/3 dos senadores e que é julgado pelo presidente do 
Supreme Court.

Como se processa esta eleição?

Apresenta-se uma lista (denominada de ‘ticket’) que propõe um Presidente e Vice-
Presidente, e cada Estado, em razão do número da sua população - representação 
proporcional -, elege um colégio de eleitores (os 538 grandes eleitores), que, 
respetivamente, escolhe quem ocupa o cargo de Presidente e Vice-Presidente, num 
mandato de quatro anos. 

PODER JUDICIAL

Está nas mãos dos tribunais, cujo vértice é o Supreme Court.

I. Tribunais Federais - 3 Instâncias:

• District Courts - 1ª;
• Courts of Appeal - tribunais de recurso;
• Supreme Court - orgão que desempenha a função de controlo de constitucionalidade;

- Fiscalização da Constitucionalidade 

Sistema judicial, difuso, concreto e incidental.

Marbury vs. Madison - todos os tribunais têm o direito de julgar inconstitucional uma lei 
que viole a Constituição e não a aplicar;
Donald Trump: Travel Ban - impedia que certas nacionalidades, nomeadamente países 
muçulmanos, entrassem na América, por forma a combater o terrorismo - viola o princípio 
da proibição da descriminação - mas o Supreme Court deu razão a Donald Trump;

Democrats VS Republicans

FRANÇA

É um texto de profunda revolução e de períodos de alternância entre fases monárquicas e 
fases democráticas, nota-se claramente a grande inconstância do texto constitucional, 
que se desdobrou em 16 versões.  É o texto e a História mais turbulento.



• HISTÓRIA:

- !!! Revolução francesa preconiza a origem do constitucionalismo francês;

      - Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão - 1789;
      - Constituição de 1791 (separação de poderes) - Monarquia Constitucional;
      - Período de Terror;
      - Diretório (1794) — I República;
      - Império de Napoleão (1799-1814);

- Período Intermédio 

- Restauração Monarquia Constitucional (1814);
- Governo 100 dias - Napoleão (1815, Waterloo);
- Golpes de Estado 1830/1848/1850 - II República cai;
- III República - II Grande Guerra;

- !! Da III República aos nossos dias 

- II Guerra Mundial e Governo de Vichy (IV República);
- Governo Provisório de Libertação Francesa (1944);
- Renúncia de De Gaulle (renúncia 1969);

• CONSTITUIÇÃO:

Antes da elaboração de uma Constituição, criou-se uma Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. Elaborada na altura da V República, em 1958, esta é dotada de 
uma especificidade - a sua aprovação ocorreu em função de um referendo. Não inclui no 
seu texto um catálogo de direitos fundamentais, resume-se a uma constituição 
meramente organizatória, na medida em que trata quase unicamente a estrutura do poder 
político e respetivas funções. A única referência aos direitos é feita no preâmbulo 
(remissão para a DDHC) e encontra-se consagrada com maior destaque na DDHC - aqui 
deparamo-nos com o problema de, ao não existir uma positivação dos direitos 
fundamentais, estes perderem força e expressão. Está associada a uma monarquia 
constitucional. 

• ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO PODER:

Único verdadeiro sistema semi-presidencial -

• Presidente eleito por sufrágio direto e universal, com competências executivas, na 
medida em que ele é o Presidente do Conselho de Ministros, participa ativamente no 
Governo (mandatos de 5 anos); 

• Há também um Parlamento bi-cameral, com a Assembleia Nacional e o Senado, que 
partilham, entre si, o poder legislativo. Na Assembleia o povo vê-se representado, e no 
Senado estão representadas as entidades territoriais;

• Primeiro-Ministro, eleito indiretamente como no sistema português;
• Poder judicial, dividido em três jurisdições: comum, administrativa e constitucional. 

Dentro da jurisdição comum, existe a 1ª Instância, o Cours D’appel e o Cour de 
Cassation. A jurisdição administrativa tem um único órgão, o Conseil D’État, 



correspondente ao nosso Tribunal Administrativo. A jurisdição constitucional serve-se de 
um órgão - o Conseil Constitucionel;

II.  PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA

Todas as soluções normativas que decorrem na Constituição da Republica Portuguesa 
são consequências ou pormenorizações dos princípios que vamos estudar. 

1. Princípio do Estado de Direito;
2. Princípio do Estado Republicano;
3. Princípio do Estado Laico; 
4. Princípio do Estado Democrático;
5. Princípio do Estado Unitário Descentralizado;

1. Princípio do Estado de Direito 

Presente no Preâmbulo da Constituição da República Portuguesa: “A Assembleia 
Constituinte afirma a decisão do povo português (…) de assegurar o primado do 
Estado de Direito democrático”.

É o princípio mais vasto, dividido em sub-princípios.*Assenta num pluralismo de 
elementos que concretizam a ideia de que o poder público está vinculado a uma série de 
regras não manipuláveis que disciplinam a sua atuação. 

Em traços gerais, significa que o poder está limitado e fundamentado no Direito, em 
todos os seus sentidos e formatos. Isto corresponde à ideia de que os titulares do poder 
não podem suplantar a sua vontade àquilo que dispõe a lei. O poder está organizado de 
acordo com o Direito, que o reprime e define. É a obrigação de que Estado se subordine 
ao Direito. Para além disso, é devido a este princípio que o Direito tem um catálogo de 
Diretos fundamentais.

*Três facetas deste princípio:
• Dimensão material - conjunto de regras que o poder público não controla e que que o 

transcende;
• Dimensão normativa - é um particular arranjo do ordenamento jurídico estadual das 

fontes normativas, com especial destaque dado à Constituição;
• Dimensão organizatória - exprime a necessidade de limitar o poder através da sua 

distribuição pelos órgãos públicos, realçando-se a importância do controlo da 
constitucionalidade; 

Direitos fundamentais: Decorrem do Estado de Direito. Direitos inalienáveis e que 
decorrem da mera existência do conceito de ‘dignidade humana’, e que se impõem ao 
Estado, que deve reconhecer estes direitos, aos quais está vinculado - liberdades do 
indivíduo face ao Estado, que decorrem da sua simples qualidade de indivíduo. São 
afirmados face ao Estado pelo indivíduo, e o Estado deve garanti-los e protegê-los, não 
os podendo impedir. O Estado deve empreender ações de forma a que os Homens 
possam exercer estes mesmos direitos - i.e. criar um SNS, criar SS, criar mecanismos 
para que as pessoas se possam casar etc. Estes direitos não podem ser formais, têm que 
poder ser postos em prática. 



Sub-princípios do Estado de Direito:

- Dignidade da pessoa humana;
- Juridicidade e Constitucionalidade;
- Separação de Poderes;
- Segurança Jurídica e proteção da confiança;
- Igualdade;
- Proporcionalidade;

A. Dignidade

A dignidade humana como fundamentação do Direto em geral, e dos direitos 
fundamentais em particular parte da liberdade e da racionalidade da pessoa humana 
sustentada numa inserção social, garantindo o seu desenvolvimento pessoal. Parte de 
uma concepção jusnaturalista, por ser um valor objetivo que precede o Direito, imutável. 

O sistema português é baseado na dignidade da pessoa humana (todos os nossos 
direitos fundamentais são nela fundamentados), que tem três dimensões:

1. A pessoa é colocada como um fim em si mesmo.  
2. A pessoa pode decidir a sua vida. 
3. A pessoa tem o direito a viver acima do limiar mínimo da sobrevivência.

1. Todo o ser humano tem dignidade, não tendo preço - a pessoa é um fim em si 
mesmo, não é um instrumento ao serviço do poder. O ser humano é o fim último do 
Direito e do Estado. O Homem não pode ser usado como um meio para atingir um 
determinado fim. A “fórmula do objeto”, criada por Dürig, defende que, num Estado de 
Direito, as pessoas não podem ser tratadas como objectos, mas como fins. 

2. Em segundo lugar, e quase paradoxalmente, um ser verdadeiramente digno é 
aquele que traça o seu plano de vida, tendo autonomia para dispor de si próprio. A pessoa 
pode desenvolver o seu projeto de vida sem interferência externa. A vontade esclarecida e 
livre é o único motivo que pode legitimar que a pessoa seja um instrumento ou seja usada 
como um objeto, independentemente das crenças externas - esta auto-determinação 
consciente pode anular a impossibilidade da pessoa servir como objeto. (Pico della 
Mirandola)

3. Para além disto, o Estado deve, não só, proteger situações que violem a 
dignidade humana, mas deve, também, garantir que ninguém vive abaixo do limiar 
mínimo de sobrevivência. Da dignidade humana decorrem tarefas do Estado. Decorre da 
condição de dignidade do ser humano que o Estado ajude as pessoas a viver com as 
mínimas condições, tendo um mínimo de subsistência - SS.

A dimensão da pessoa enquanto fim e a dimensão da autodeterminação podem entrar em 
conflito, em casos limite como a maternidade de substituição ou o lenocínio.

- Visão constitucional da pessoa digna:
           As 4 dimensões da pessoa humana



Uma pessoa digna é concretamente situada, num momento e num local, sendo que cada 
um tem por detrás uma história que deve ser respeitada (@pessoa concreta). É a pessoa 
na sua essência irrepetível, mas a ideia de dignidade humana na qual assenta a 
Constituição da Republica Portuguesa é, também, a pessoa na sua relação com os outros 
(@pessoa solidária) e à qual se reconhece a necessidade de ter, efetivamente, relação 
com os outros. Pressupõe que o homem se construa na relação com os outros. @É a 
pessoa-fim, assumida como finalidade última do Direito e do poder, nunca podendo ser 
secundarizada; e a pessoa-essência, ou seja, a pessoa como ser humano que se vai 
construindo ao sabor de conjunturas da vida e que postula sempre certos direitos.

- Quais são as funções do princípio da dignidade humana?

1. Função Legitimadora: coloca o Direito Positivo sob o Direito Natural, só as normas 
baseadas no princípio da dignidade da pessoa humana é que são normas de Direito - 
concepção do Direito como estando ao serviço da pessoa humana, concreta e 
socialmente situada @;

2. Função Positivadora: os Direitos Fundamentais são direitos que se justificam para 
concretizar dimensões da dignidade da pessoa humana, são manifestações ou 
consequências do princípio da dignidade da pessoa humana. Todos os direitos 
fundamentais estão escritos porque a dignidade da pessoa humana os faz surgir (p. ex: 
direito a constituir família é uma edificação da dignidade humana, na dimensão da 
construção do projeto de vida);

3. Função Integradora: a dignidade da pessoa humana pode justificar a existência de 
outros Direitos Fundamentais para além dos que já estão escritos na Constituição, ou 
seja, não é por estarem já escritos uns, que não podem surgir outros novos (p. ex: nova 
matéria de eugenia ou da clonagem, que viola a dignidade da pessoa humana, na medida 
em que o Homem quase que pode ser fabricado); 

4. Função Interpretativa: todos os Diretos Fundamentais devem ser interpretados à luz da 
dignidade da pessoa humana - quando uma lei é dúbia, a interpretação deve ser feita no 
sentido da maior protecção da dignidade humana possível;

5. Função Prospectiva: a dignidade humana deve evoluir positivamente, por forma a criar 
meios que lhe garantam maior proteção e que a permitam desenvolver-se cada vez 
melhor;

@ No âmbito da jurisprudência, este princípio detém maior importância na medida em que 
é a barreira que evita o desrespeito pelos valores que a dignidade da pessoa humana 
encerra em si. Por outro lado, tem-lhe sido dado destaque, de igual modo, numa 
perspetiva de atribuir assistência material mínima, para garantir a subsistência condigna 
da pessoa humana. 

B. Juridicidade e Constitucionalidade

Este princípio pretende discutir como é que se organiza o nosso sistema jurídico interno, 
na medida em que, para ser o típico sistema de um Estado de Direito, deve obedecer a 
uma determinada estrutura. 



Assim, a ordem jurídica interna tem que ser um (1) sistema jurídico, (2) hierarquizado, e 
(3) desta hierarquia tem que derivar que as normas tenham relações de invalidade 
quando se violam umas às outras, nomeadamente quando as inferiores violam as 
superiores. 

A ideia de sistema implica uma organização, coerência, harmonia e profunda interligação 
entre toda a multiplicidade de normas que temos internamente. As normas não podem 
entrar em contradição umas com as outras, por forma a que o sistema seja coeso e 
unitário. 

Sistema hierarquizado, gerado por Hans Kelsen: Constituição > Direito Internacional > leis 
> decretos-regulamentares > poderes institucionais > regulamentos. 

Todas as leis situadas abaixo da Constituição são denominadas de infra-legais.

No entanto, o Direito Internacional não assume uma posição estanque de inferioridade 
face à Constituição, na medida em que, em diversos assuntos, há incongruências entre 
eles. E, quando isto se verifica, não há necessariamente uma superação por parte da 
Constituição, mas sim um diálogo de mútuo enriquecimento em que um não prevalece 
automaticamente sobre outro. Em caso de conflito, é a jurisprudência que fixa qual deles 
é que se sobrepõe ao outro na situação em concreto. 

- Efeitos de relações de internormatividade:

A relação entre normas é sempre as de base respeitarem as superiores.

• Sub-princípios:

1. Legalidade da Administração;
2. Constitucionalidade das Leis;
3. Due Process;

1. Quem escreve regulamentos e portarias é a Administração Pública. Qualquer 
atividade administrativa deve obediência à lei. Esta ideia de Legalidade da 
Administração significa que todas as normas que a Administração queira emanar, têm 
que respeitar a lei e só podem ser redigidas na medida em que a lei deu esse poder à 
Administração. A Administração só pode atuar na medida do poder que a lei lhe 
atribui, e se o infringir viola o princípio da Legalidade da Administração. Princípio da 
legalidade de DA.

2. A validade das leis depende da sua conformidade com a Constituição, na medida em 
que todos os atos estão a ela vinculados;

Exemplos: A câmara municipal decide demolir uma casa, ora, só o pode fazer porque uma 
lei dá à Administração a possibilidade de demolir casas quando foram construídas sem 
licença. No entanto, esta atribuição de poderes que consagra a Legalidade da 
Administração não suplanta a obrigatoriedade de constitucionalidade das leis - se a lei 
que atribui este poder à Administração é inconstitucional, então a Administração não está 
a atuar legalmente;

3.  Due Process: Princípio do processo justo, que requer desde logo:



• Um Procedimento Justo perante a Administração (ex: refugiado que pede asilo, a 
administração não pode seguir a ação fora das linhas de um procedimento já 
definido, isto é, deve ouvir primeiro o pedido do refugiado e, depois, notificá-lo por 
escrito);

• Processo Judicial Equitativo: a todos é assegurado o acesso aos tribunais, temos 
direito a certas garantias dentro do processo judicial, como o direito a dar resposta a 
provas, a integrar novas provas, ao patrocínio judiciário, ou a um processo célere;

• Garantias do Processo Penal: Aqueles que cometerem um crime devem ter 
garantias acrescidas, como, a presunção de inocência ou o princípio in dubio pro reu 
(em caso de dúvida, a decisão é a favor do réu - em dúvida, não condenamos, 
absolvemos);

• Princípios da Responsabilidade do Estado: se o Estado condenar ou colocar alguém 
em prisão preventiva injustamente, pode ter que indemnizar a pessoa / se numa 
manifestação, as forças policiais usarem a força bruta, o Estado pode ser 
responsabilizado;

C. Princípio da Separação de Poderes 

John Locke foi dos primeiros teorizadores da separação dos poderes, ainda que não a 
tivesse proposto na concessão que conhecemos, uma vez que acrescenta o Poder 
Residual e o Poder Federativo. Foi a construção de Montesquieu deste princípio que o 
nosso país adotou. Não temos uma divisão estanque entre poderes, na medida em que 
todos se influenciam mutuamente, para evitar o uso absoluto de poder.

Nós mantemos os nossos três poderes - legislativo, executivo e judicial - contudo, eles 
começam a comunicar quase como um só órgão. Os dois primeiros poderes funcionam 
quase enquanto um só, sendo que, muitas vezes, o processo legislativo sofre alterações, 
através da permissão de negociações, da elaboração de decretos-leis, que têm o mesmo 
nível hierárquico que as leis (atribuindo poder legislativo ao governo). 

Há certas matérias que, ainda assim, têm a ressalva de ser de reserva absoluta da 
Assembleia. As matérias muito técnicas passam a ser do cabimento do governo, por ter 
maior especialização. De uma forma muito geral, o Parlamento decide as coisas grandes 
(i.e. direitos, garantias…), e o poder executivo fica com as temáticas mais técnicas, 
embora possa haver autorização dada ao governo para que legisle sobre matérias menos 
técnicas e mais gerais - A lei delega no direito infra-legal a regulação de determinados 
aspetos, sobre matérias demasiado específicas.

Fora dos limites da Constituição, os poderes não podem dar novo poder uns aos outros. 
O poder que tem sido mais imune à interdependência tem sido o judicial, que mantém a 
sua perfeita independência e autonomia face aos demais. 

 
D. Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção da Confiança

Deve haver previsibilidade das consequências normativas das nossas ações num sistema 
judicial. Isto implica (que):



- SEGURANÇA JURÍDICA (Publicidade): Se conheçam as normas existentes, o que 
pressupõe: (1) o conhecimento das normas em vigor, garantido pela sua publicação no 
Diário da República; (2) a clareza e acessibilidade das normas, por forma a que o 
“cidadão-médio” entenda o que a norma determina - o desconhecimento da lei, 
contudo, não desculpa um ilícito, o que exige que o cidadão se proteja e informe para 
não incorrer nisto, é para evitar esse argumento que serve a publicação;

- PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (inalteração): Não se possam alterar as normas ou criar 
normas novas, de um momento para o outro: as normas devem vigorar apenas no 
futuro (leis retroativas), o que pretende salvaguardar a segurança jurídica (Prof. Jorge 
Bacelar - tecnicamente, não existe uma limitação expressa de retroatividade, uma vez 
que a Constituição nada dispõe / Prof. Ana Rita Gil: não deve haver retroatividade sem 
que exista uma fundamentação clara, uma vez que, quando nada está expresso, vigora 
a certeza jurídica); 

- Casos de retroatividade completamente proibida: lei penal incriminadora, lei fiscal, 
lei processual penal em matéria de competência, restrições a direitos, liberdades e 
garantas;

O princípio geral do Direito Constitucional Português é que se admite a aplicação 
retroativa dos atos do poder político, uma vez que contra esta indicação não há normas 
que assim o indiquem e porque o poder atribuído às fontes de Direito pela Constituição da 
Republica Portuguesa não é limitado temporalmente, logo, podem ser aplicadas sem essa 
mesma limitação. 

- RETROATIVIDADE AUTÊNTICA E INAUTÊNTICA (retrospetividade):
• Retroactividade autêntica: N1 diz que as pensões são de 700€. N2 vem alterar isto, 

definindo as pensões a 500€. Aqui, a norma 2 produziria efeitos no passado, e seria 
retroatividade normal, N1 teria que devolver 700€;

• Retroatividade inautêntica / retrospetividade: A Norma 2 só dispõe para o futuro, 
diferindo da inexistência da retroatividade, uma vez que a partir de um momento em 
concreto, toda a gente passa a receber 500€, recebendo os 700€ supostos até lá. A 
norma, de facto, só produz efeitos para o futuro mas afeta situações constituídas no 
passado, mas que são duradouras;

Retrospetividade:  Quando a norma, de facto, só produz efeitos para o futuro, porém 
afeta situações constituídas no passado que são duradouras.

Quando a retroatividade é aplicada, há uma violação das expectativas legítimas do 
indivíduo, que, ainda assim, podem ser violadas legitimamente se fundamentado por um 
motivo ponderoso, ou seja, por um interesse prevalecente. Sendo que um dos sub-
princípios do Estado de Direito é a segurança jurídica e a proteção da confiança, todos os 
casos que tratam a aplicação retroativa da lei acabam por se esbarrar com a possibilidade 
de inconstitucionalidade fundamentada na violação deste sub-princípio.

CASO EXEMPLO: Quem plantar laranjas terá benefícios fiscais. A lei é publicada e as 
pessoas confiam na lei. Um agricultor faz um investimento de milhares de euros num 
pomar de laranjas. Passado um ano, o Estado diz que afinal acabaram os benefícios 
fiscais. A pessoa cria a expectativa de que se investisse num pomar receberia uma 
compensação nos anos seguintes, e agora tem-na defraudada. 



1. Há uma alteração. 2. N2 produz efeitos para o futuro. 3. Há uma situação duradoura. 
Estamos perante um caso de proteção da confiança, que tem que ser enquadrado no 
princípio da segurança jurídica, que deriva do princípio do Estado de Direito. 

1º: Será que o agricultor tinha uma expectativa merecedora de proteção - havia algum ato 
jurídico vinculativo apto para gerar expectativas? A expectativa era legítima? Havia/Era. 
Porque ou em que é que a pessoa confiou? / O que é que gerou as expectativas? Temos 
que identificar as bases das expectativas da pessoa. Só um ato legislativo emanado 
pelo poder legislativo é que pode gerar expectativas.

2º: O novo ato vem mudar o regime, ou frustrar as expectativas? Sim, retira as 
expectativas.

3º: O que justifica a alteração? Às vezes é legitimo frustrar as expectativas, se existir um 
motivo muito forte para tal. Interesse público. 

E. Princípio da Igualdade

  Mesmas características, mesmo tratamento.

• Princípio da Igualdade Formal: igualdade plena e cega, independentemente das 
nuances específicas, tratam-se todos por igual, sem que os resultados gerem, 
efetivamente, igualdade;

• Princípio da Igualdade Material: aqui tratamos por igual o que é igual e diferente o que é 
diferente, com o fim de todos termos o mesmo benefício. A igualdade material significa 
que cada pessoa tem o tratamento necessário para alcançar os mesmos objetivos que 
as demais, ou, por outras palavras, as pessoas que estão nas mesmas condições têm o 
mesmo tratamento, e as em condições diferentes têm tratamento diferenciado, na 
medida da diferença;

• Dimensão Igualizadora: as pessoas ou situações com as mesmas características 
relevantes para o fim em vista devem ter o mesmo tratamento;

• Dimensão Diferenciadora: discriminação positiva, condições diferentes têm 
tratamento diferenciado, na medida da diferença;

CASO EXEMPLO: Numa empresa, os trabalhadores têm que trabalhar 7h, mas as 
trabalhadoras que estão a amamentar têm direito a trabalhar apenas 5h. Existe um 
tratamento diferente. 

1º: As duas situações são equiparáveis, à partida? Será que estão na mesma situação? 
Não, a mãe está sujeita a uma dependência extrema do filho. 

2º: São tratados de forma diferente? Sim, um 7h, outro 5h. 

3º: Há motivo para se fazer a distinção? Sim. As mães estão a alimentar uma criança que 
não se pode alimentar sozinha. 



Assim, entendemos que esta distinção de tratamento é justificada, porque há um motivo 
forte para a fazer. Não viola o princípio da igualdade, porque havia um fundamento para a 
discriminação. 

• Princípio da Proibição da Discriminação

Existem motivos que nunca podem servir de justificação para a descriminação negativa, 
como a ascendência, a raça, o sexo ou a religião - motivos suspeitos. No entanto, isto 
não significa que não possa haver distinção de tratamento, na medida em que, por 
exemplo, a falta de instrução superior pode impedir que eu obtenha um posto de trabalho, 
em prol de alguém licenciado, não pode é impedir que eu compre uma propriedade com o 
meu dinheiro. A discriminação tem que ter por fundo um motivo lógico para a questão em 
causa.

F. Princípio da Proporcionalidade 

Este princípio deve reger a nossa vida em sociedade e encontramo-lo de forma muito 
clara no Direito Penal. É a ideia de que para uma ação ofensiva, há uma reação que tem 
de ser proporcional à ofensa. O princípio da proporcionalidade está vinculado a toda a 
atuação estadual.

• Ações da administração: Imaginemos o caso em que, numa manifestação 
pacífica, a polícia decide dispersar esta manifestação, que no momento está 
pacífica, e que não representa perigo para o bem-estar público, com disparos 
de armas de fogo ou de gás lacrimogéneo. Aqui temos um exemplo de 
desproporcionalidade que se encontra, neste exemplo, vinculado pelo Artigo 
272º. 

• Imposição de proporcionalidade ao legislador: As leis restritivas de direitos, 
liberdades e garantias têm de ser proporcionais. Direitos, liberdades e 
garantias são aqueles que defendem grosso modo a liberdade do cidadão 
face ao Estado, que são diferentes de direitos económicos, sociais e 
culturais (aqueles através dos quais o Direito pede a ação do Estado).

A ÚNICA FORMA DE RESTRINGIR OS DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS É 
ATRAVÉS DO RECURSO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE = TESTE:
- É uma medida adequada?
- É necessário?
- Balança - há que medir os custos e os benefícios da medida em causa;

2. Princípio do Estado Republicano

Concretiza-se:
A. No facto de existir um Presidente da República, legitimado por mecanismos de 

representação democrática característicos de uma república (o voto eleitoral - 
sistema maioritário de duas voltas), com um conjunto de competências 
constitucionais efetivas. O Presidente da República detém o poder por um 
mandato com um limite de 5 anos. 

B. Nos princípios fundamentais ao nível de símbolos. Portugal é definido como uma 
república soberana, e, como tal, tem certos símbolos característicos deste mesmo 



sistema instituído a 5 de outubro de 1910, como as cores da bandeira ou a letra do 
Hino Nacional;

C. Na organização do poder político, insuflado pelo princípio da renovação, que 
impede um governo absoluto, arbitrário ou totalitário;

D. Na garantia da Constituição, sendo que a forma republicana do governo inclui-se 
nos limites materiais de revisão constitucional - o governo não pode não ser uma 
República;

Nem sempre o Estado Português respeita este princípio, como denota a composição do 
Conselho de Estado, que integra membros que ocupam cargos a título vitalício.

3. Princípio do Estado Laico

As revoluções liberais conduziram a uma valorização da separação entre as crenças 
religiosas do povo e o esquema do Estado. Procede-se a uma substituição da teocracia 
pela laicização do Estado - um programa de neutralidade religiosa do poder político, 
aberto às diversas opções e manifestações de religiosidade humana, reforçando-se a 
democraticidade.

Na prática, a assunção de um Estado laico tem diversas implicações: antes de mais, 
anula-se a ideia de religião oficial do Estado, abolindo uma série de celebrações 
espirituais de foro nacional; para além disso, a impossibilidade de interferência dos órgãos 
políticos em matérias do foro religioso. 

Podem-se adotar dois modelos de neutralidade e pluralismo religioso:
1. Separação cooperativa igualitária: manutenção das relações de colaboração entre o 

poder político e qualquer poder espiritual, numa relação de igualdade;
2. Separação cooperativa diferenciada: existem relações de cooperação entre o Estado 

e o fenómeno religioso, porém com especial tratamento de algumas religiões, em 
função de critérios objetivos (forma de disseminação; tipo de atividades 
desenvolvidas);

3. Separação absoluta: proibição de qualquer relação entre o Estado e as estruturas 
religiosas - encarado com muito questionamento por, em última instância, representar 
uma anti-religião;

A ideia subjacente ao modelo da separação cooperativa - igualitária ou diferenciada - do 
Estado e das instituições religiosas que nele se estabelecem não implica que eles não se 
entendam mutuamente (o que pode, até, ser desejável em sociedades de grande 
religiosidade), ou seja, que os políticos não se insiram nesse mesmo seio.

Esta delimitação dos espaços religiosos e espaços estatais pode dar-se de diversas 
maneiras:
• num espaço mínimo de protecção institucional - as confissões têm o direito à sua 

existência/proteção e às suas celebrações, devendo o Estado prevenir entraves;
• num espaço intermédio de partilha de papéis em sociedade - por vezes os fins do 

Estado e os objetivos da Igreja encontram-se;
• num espaço amplo de colaboração - o Estado aceita as confissões religiosas  de si 

inteiramente independentes, garantindo-lhes efeitos civis (ex: casamento religioso 
garante efeitos fiscais e testamentários);



A República Portuguesa convive com a Igreja numa perspetiva de cooperação, na medida 
em que deve sempre salvaguardar uma série de direitos que com ela se prendem - 
liberdade religiosa, liberdade de consciência, que erradica tanto na possibilidade de culto 
individual ou coletivo, quanto, a título institucional, na criação de organizações religiosas, 
podendo beneficiar de protecção.

4. O princípio do Estado democrático 

Um regime democrático contribui para o afastamento de autocratas viciosos, para o 
assegurar de um conjunto de direitos individuais e fundamentais, para a maior liberdade 
pessoal possível, para o exercício do auto-governo (sob a forma da escolha democrática 
das leis e de quem governa), para uma maior responsabilidade moral e um maior 
desenvolvimento humano cívico, para uma grande igualdade política e, de forma geral, 
para um maior clima de paz.

Manifesta-se mediante o princípio da soberania direta e universal e a existência de 
certos órgãos, segundo orientações estabelecidas - as leis eleitorais.

A democracia em Portugal realiza-se mediante a concretização de uma série de direitos/
estruturas/instituições:
- Direito à oposição democrática de minorias;
- Direito de réplica política;
- Comissões de inquéritos;
- Agenciamentos potestativos;
- Distribuição proporcional de órgãos como a Mesa ou as Comissões Parlamentares 

Especializadas, em função da representação partidária na Assembleia da República;
- Direitos invioláveis, elevados ao estatuto de limites materiais de revisão constitucional:

- Direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
- Sufrágio universal dos órgãos de soberania;
- Sistema de representação proporcional;
- Pluralismo de expressão e de organização política;
- Direito de oposição democrática; 

A participação política na vida do país faz-se através dos políticos, que nos representam 
(democracia representativa), através da democracia participativa (essencialmente, através 
da opinião pública, com mecanismos de consulta), e, por fim, através da democracia 
referendária, pontualmente. Na prática, a opinião pública manifesta-se com maior 
intensidade nos seguintes direitos fundamentais:

DIREITOS POLÍTICOS DA OPINIÃO PÚBLICA

- Liberdade de opinião - direito a exprimir e divulgar o pensamento, nunca podendo ser 
vedado pela censura;

- Liberdade de Imprensa - o Estado assegura a independência dos jornalistas, dá-lhes a 
liberdade de publicar o seu pensamento, de divulgar ideias e de fundar jornais;

- Liberdade de Reunião; 
- Liberdade de Manifestação; 
- Liberdade de Associação - possibilidade de nos associarmos para perseguir fins 

relevantes (constitucionais), desde que de forma não violenta e dentro de certos limites;
- Direito à criação de partidos políticos; 



- Direito à Petição - todos os cidadãos podem apresentar, individual ou coletivamente 
(coletivamente obviamente que atribui maior força à questão), petições aos órgãos de 
soberania; 

• A dimensão representativa da democracia

Relaciona-se inteiramente com a forma de designação dos titulares do poder, que 
desempenham os mandatos em nome da comunidade que os elege. Devem perseguir os 
interesses da colectividade, na medida em que é ao povo que dão voz, devendo deter a 
confiança política do povo, mediante a ponte que os une - a representação política. 

Este mandato (o período de tempo durante o qual um determinado político exerce a 
função que lhe compete em nome do povo) afirma-se em duas vertentes:
- o imperativo (Jean Jacques Rosseau) - tributário da democracia direta, em que os 

eleitos tinham que se subordinar por inteiro à vontade geral;
- o representativo (Emanuel Sieyès) - os eleitos, claro que sempre vinculados à vontade 

da maioria, teriam a capacidade de aturar conforme a sua vontade própria através do 
voto parlamentar, conservando-se o mandato mesmo em caso de perda da confiança 
política;

O mandato representativo assenta numa eleição, tal que a confiança se consolide num 
sufrágio popular, respeitando-se a liberdade de apresentação de candidaturas e de 
campanha eleitoral. Há um conjunto de factores que moldam o procedimento eleitoral tais 
como as condições de recenseamento eleitoral, o exercício da liberdade política, 
nomeadamente através da influência exercida pela liberdade de expressão, de imprensa, 
de manifestação e de reunião.

• O ato eleitoral conduz à maior democracia que pode existir, uma vez que permite a 
participação ativa dos civis. No entanto, com isto não pode ser confundido o 
REFERENDO - um outro mecanismo de participação ativa na vida política de um país. A 
eleição destina-se à escolha de representantes, ao passo de que o referendo recai 
sobre uma tomada de decisão face a um determinado assunto, que é posto à consulta 
do público.

Nós somos representados não só pelos partidos, mas também pela oposição. Haver uma 
oposição ativa na vida política nacional é extremamente importante para controlar a forma 
como atuam os partidos no poder. A oposição tem direito à representação Parlamentar 
e um conjunto de direitos que garantem a sua manutenção:

DIREITOS DA OPOSIÇÃO

- Direito à informação: Quem está no poder tem que prestar contas do que se está a 
passar e responder às perguntas que a oposição faz, de 15 em 15 dias;

- Direito de consulta prévia: direito de serem ouvidos no âmbito do processo legislativo 
quer na generalidade, quer na especialidade;

- Direito de iniciativa legislativa: permite-se que a oposição proponha novos diplomas;
- Direito de Participação: podem participar nos debates quinzenais mas também nos 

procedimentos legislativos;
- Direito de Depor: o Parlamento pode iniciar inquéritos, obrigando quem for a depôr;



Em Estado de Emergência suspendem quase todas estas liberdades e direitos, por força 
de um bem maior, não se podendo anular o direito de criar partidos políticos.

Os Partidos Políticos caracterizam-se por serem organizações de cidadãos, de 
carácter permanente, que gerem democraticamente a vida política do país e que visam a 
representatividade política, pretendendo ser eleitos para integrar um órgão. 
Têm como finalidade representar o Estado-Sociedade ao nível dos órgãos de poder 
público, assim contribuindo para o sistema de poder político constituído.

• Elemento subjetivo: a entidade a criar tem que ser, necessariamente, composta por 
uma componente pessoal que, no seu conjunto, passarão a associações - membros;

• Elemento temporal: um partido politico deve ter um carácter duradouro, quer pela 
persecução dos seus objetivos (só conquistados a longo prazo), quer pela função sócio-
política que desempenham - deve ser uma organização estável;

• Elemento teleologico: um partido político pauta-se pelos fins que pretende 
desempenhar e pelos objectivos que almeja atingir.

- Partidos políticos ≠ Associações Políticas: as associações podem perseguir alguns dos 
mesmos fins que os partidos políticos, contudo não têm necessariamente carácter 
duradouro. Pretende-se, sobretudo, uma função pedagógica e intelectual, de teor 
sectorial no que toca a certos temas da vida do país, situando-se fora do debate 
político.

- Partidos Políticos ≠ Comissões Eleitorais: as comissões têm um carácter 
acentuadamente passageiro, uma vez que se formam com o propósito de patrocinar 
uma candidatura - fim das eleições, fim das comissões.

- Partidos Políticos ≠ Grupos de Pressão: estes grupos não têm interesse no poder 
político, mas sim em transmitir os interesses dos seus associados às figuras do poder, 
tentando condicionar as decisões políticas.

CLASSIFICAÇÕES DOS PARTIDOS PÁGINA 884, 885 E 886

Os partidos políticos normalmente são de criação livre, ainda que tenham limites formais 
aos quais têm que obedecer: 
I. Têm liberdade de constituição, vedado pelo limite de adoção de ideologias racistas, 

fascistas ou de cariz militar. O Tribunal confere a ideologia do partido, por forma a 
permitir (ou não) a sua criação, através da obrigação da exposição de documentos 
como manifestos ou declarações, em que o partido tem que especificar os seus 
objetivos, ideias e ideologias - não pode ser racista, nem fascista. 

II. Para se criarem, têm que reunir às suas ideias 7500 cidadãos e estar registados na 
base de dados do Tribunal Constitucional (é aqui que surge a sua personalidade 
jurídica), financiando-se por determinados mecanismos, quer por entidades públicas 
ou privadas. 

III. Os partidos têm que apresentar o projeto de estatutos, a declaração de princípios ou o 
programa político, a sua denominação, sigla e símbolo político.  

IV. O financiamento público é menor ou maior consoante o número de votos e o 
financiamento privado tem um determinado teto, por forma a evitar a dependência dos 
partidos dos grandes grupos económicos - regime misto de financiamento. Criou-se 
uma Entidade Das Contas e Finanças (um partido grande, maioritário, tem um 
orçamento maior que um partido representativo de uma minoria).



V. Procede-se, permanentemente, a uma fiscalização externa por parte do TC. Podem 
extinguir-se voluntariamente comunicando esta decisão ao TC; ou por decreto do 
próprio TC, através da verificação dos pressupostos que podem determinar a sua 
extinção.

Os partidos políticos têm as seguintes funções:
- função pedagógica: os partidos elevam-se ao estatuto de intermediários entre os 

cidadãos e o poder que os governa: são o meio mais eficaz para transformar as 
necessidades individuais em exigências políticas coletivas, concretizadas no programa 
eleitoral / para além disso, são eles que laboram a opinião pública, é a partir deles que 
ganha forma a vontade política do povo;

- função eleitoral: os partidos são os responsáveis pelas campanhas eleitorais, quer 
definido as opções políticas, quer selecionando os candidatos;

- função parlamentar: os partidos políticos desempenham uma função de esclarecimento 
e de formação nas deliberações.

Os partidos não podem ter conotações religiosas de alguma variável (o CDS foi 
considerado um partido com tendências políticas, e não com uma tendência religiosa).

Não pode haver um controlo apertado sobre a actividade partidária, exceptuando em 
casos claros de racismo ou de xenofobia, por risco de cair num regime totalitário.

Há uma relação direta entre sistemas partidários e sistemas políticos. Normalmente, os 
sistemas ditatoriais ou totalitários implicam um sistema de partido único liderante e os 
sistemas democráticos pressupõem uma pluralidade partidária, com bipartidarismo ou 
mesmo multipartidarismo.

Outros princípios fundamentais da Lei dos Partidos Políticos:
A. duração indeterminada;
B. liberdade de constituição e de desenvolvimento da atividade;
C. princípio democrático na organização interna;
D. transparência quanto às atividades;
E. carácter nacional;

A LPP reconhece, ainda, o estatuto de um filiado partidário. Estabelece a 
impossibilidade de dupla filiação partidária (se estou filiada no partido X, é ilegal que 
me filie ao partido Y, Z ou A) e as restrições à pertença partidária (os cidadãos com certos 
estatutos sofrem limitações à sua atividade). Um filiado, automaticamente, ganha uma 
panóplia de deveres e de direitos.

No que toca à organização interna, vigora a liberdade geral de organização, o que 
agora integra a liberdade de associação partidária. Cada um deve ter um órgão executivo, 
um órgão legislativo e um órgão judicial. + p 899
 
Um Estado democrático é um Estado que se pauta por ter um governo que representa a 
população. Esta mesma representatividade pode dar-se de diversas maneiras:

• Representação proporcional: reside no pressuposto que ao exercício do direito de 
sufrágio deve corresponder uma diversidade na composição dos orgãos, sendo que a 
conversão de votos em mandatos se deve dar de uma forma direta, quase sob a forma 
de uma réplica. Deve haver uma equivalência entre os votos dirigidos às diferentes 



listas e o número de mandatos que lhes são atribuídos no órgão em causa. Esta 
proporcionalidade dá origem a diversos métodos eleitorais:

• Método do quociente eleitoral: divisão do número total de votos pelo número total 
de mandatos, atribuindo a cada candidatura tantos candidatos quantas vezes o 
quociente apurado couber no numero de votos por ela recebido.

• Método do número uniforme: a transformação do número de votos em mandatos 
tem por base a fixação prévia do número de votos precisos para se conquistar 
um mandato, valor dado pelo quociente entre o total de votos obtidos pela lista e 
o número de votos correspondentes a cada mandato;

• Método do divisor comum: assenta na existência de um número pelo qual todas 
as operações se dividem. As somas dos votos são divididas por números pré-
estabelecidos e os resultados são ordenados de forma decrescente. 

Possibilita que vários partidos possam eleger candidatos, pelo que proporciona sistemas 
multipartidários.

• Representação Maioritária: a atribuição de mandatos do orgão eletivo beneficia a 
candidatura de quem tiver obtido mais votos comparativamente às restantes:

• Maioria relativa com circunscrições uninominais (UK - legislativas);
• Maioria absoluta com circunscrições uninominais (França - legislativas);
• Maioria com circunscrições plurinominais e com representação de maiorias;
• Maiorias com circunscrições plurinominais pequenas;
• Maioria com lista proporcional adicional;

O sistema de uma ou duas voltas favorece sistemas bipartidários.

• Representação de Minorias: Destina-se, essencialmente, à proteção de um 
determinado grupo de pessoas num espaço eleitoral:

• Método da lista incompleta: o número de candidatos a eleger nunca preenche os 
lugares do orgão eletivo, cabendo os restantes à minoria em causa;

• Método do voto único não transferível: cada eleitor vota num só candidato, e 
aquele que obtiver o maior número de votos ganha;

• Método do voto cumulativo: cada eleitor tem tantos votos quanto os mandatos 
correspondentes ao colégio, podendo os votos ser distribuídos por todos ou 
concentrados num/em candidato/s da sua preferência; 

Aqueles que defendem o sistema de representação proporcional, alegam que este é 
aquele que melhor promove uma representação fidedigna da diversidade da vontade 
eleitoral, o que promoveria um maior dinamismo político e partidário. 

Os que defendem o sistema maioritário afirmam que esta é a única via para a estabilidade 
governativa, uma vez que permite que se atinjam as maiorias absolutas e aproximando os 
eleitores dos eleitos.

Maurice Duverger formulou as seguintes convicções:
1- a representação maioritária de uma volta originaria o bipartidarismo perfeito;
2- a representação maioritária de duas voltas conduz ao multipartidarismo 

polarizado;
3- a representação proporcional favorece o multipartidarismo perfeito;

No entanto, estes sistemas (especialmente o sistema de representação maioritária) nunca 
são efetivamente representativos da vontade eleitoral de um povo, uma vez que a força 



partidária vencedora detém, posteriormente, uma hegemonia muito significativa. Os 
partidos minoritários têm sempre assento garantido no Parlamento (com o devido 
destaque) por direito próprio, independentemente de um resultado eleitoral. 

O regime constitucional tem  certas tarefas:
- há que fazer uma fiscalização externa dos partidos e não um qualquer controlo do seu 

programa, cabendo isto mesmo aos tribunais, especificamente ao TC;
- a LPP e a Constituição da Republica Portuguesa reconhecem os fins e as funções 

partidárias;
- os partidos políticos têm uma função representativa, nomeadamente segundo um 

monopólio das candidaturas à titularidade dos órgãos do poder político a nível nacional 
e regional;

- a Constituição da República Portuguesa contem certas disposições sobre os grupos 
parlamentares, reconhece o direito à oposição e os direitos de antena, de resposta e de 
réplica política; 

Essência da Eleição: 
1. Recenseamento eleitoral;
2. Moldes do Sufrágio;
3. Procedimento eleitoral;

1- O recenseamento prende-se com a disciplina do procedimento de votação e com a 
formalização da vertente eleitoral do cidadão. Para que um cidadão possa votar, tem que 
estar inscrito nos cadernos eleitorais, de forma a que se possam evitar fraudes, sendo 
que há o conhecimento prévio de quem vai votar ou não.

Princípios fundamentais do recenseamento:
-Universalidade: inclui a totalidade dos que têm capacidade eleitoral ativa;
-Permanência: o recenseamento eleitoral é uma estrutura permanente e que requer 
constante atualização, mesmo que as eleições em si não estejam em curso;
-Atualidade: deve traduzir o corpo eleitoral ativo, acompanhando as alterações que nele 
ocorrem (ex: surgem maiores de idade todos os anos), tem que ir sendo atualizado;
-Obrigatoriedade/Oficiosidade: o registo eleitoral é obrigatório para todos os cidadãos 
portugueses;
-Unicidade: só permite uma única entrada no recenseamento; 

2. O sufrágio exprime os termos nos quais se exprime a vontade individual dos cidadãos 
eleitores. O voto é universal (pertencente a todos aqueles que têm mais de 18 anos), 
igual (voto do cidadão A vale exatamente o mesmo do que o do cidadão B), direto 
(projeta-se na escolha dos candidatos sem qualquer intermédio), secreto (formulado em 
pleno anonimato = > liberdade de expressão), periódico (repetido nos períodos 
previamente estabelecidos pela lei eleitoral) e, por fim, pessoal (determinado pelo eleitor, 
sem nenhum mecanismo de representação). 

3. Procedimento eleitoral:
- Marcação da data das eleições;
- Apresentação das candidaturas;
- Campanha eleitoral;
- Organização das assembleias de voto;
- Votação;
- Apuramento;



Em Portugal o sistema eleito foi o da REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL, sendo que 
os mandatos são atribuídos em função deste mesmo sistema. Isto apareceu com a III 
República, que pretendia, por um lado, contrastar com o período constitucional 
imediatamente antecedente, marcado por um sistema maioritário muito traumático.

A Constituição da Republica Portuguesa adotou o método de Hondt. 

• REFERENDO

Já a DIMENSÃO REFERENDÁRIA consiste na possibilidade dos cidadãos se 
pronunciarem acerca de assuntos que se colocam à governação. O referendo é um 
instituto pelo qual o povo responde a uma questão que lhe é apresentada a respeito de 
uma matéria que se coloca à decisão do poder público, e que normalmente é do foro dos 
órgãos representativos. O universo com direito de votação num referendo corresponde ao 
universo com capacidade eleitoral, permitindo a cidadãos com capacidade eleitoral ativa 
recenseados no estrangeiro que votem, se a matéria lhes for próxima.

A observação do referendo permite múltiplos prismas de análise:
a) as matérias a referendar - podendo tomar a forma de referendo nacional, 

internacional, político, legislativo ou administrativo;
b) o momento da realização: prévio / final / superveniente;
c) a obrigatoriedade ou facultatividade;
d) a força jurídica da resposta: vinculativo /consultivo;

O referendo separa-se de muitos outros institutos de manifestação popular na vida política 
de um país:
- da eleição distingue-se na medida em que esta serve unicamente para seleção de 

governantes, e não para manifestação sobre uma determinada matéria;
- da destituição popular afasta-se no sentido de que esta se projeta sobre o 

preenchimento dos orgãos, após cessação da titularidade dos órgãos públicos;
- da iniciativa legislativa popular, uma vez que esta se prende com o poder de dar início 

a um procedimento legislativo, não tendo o poder de decisão como no referendo, mas  
sim, unicamente o de propor algo à Assembleia da República;

- da petição popular, sendo que esta representa o Direito dos cidadãos de darem a 
conhecer ao poder os seus pedidos, sem saberem se vai ser, ou não, apreciados - só 
se chama a atenção para o conteúdo;

- das assembleias abertas, pois nelas o aglomerado populacional pode corresponder a 
uma assembleia deliberativo, podendo isto acontecer em freguesias com menos de 150 
eleitores;

O referendo coloca diversas questões, desde a falta de conhecimento técnico do povo 
para que possa efectivamente opinar esclarecidamente sobre os assuntos em causa, até 
à distorção plebiscitária, sendo os resultados muitas vezes teóricos. 

O REFERENDO PORTUGUÊS ASSUME-SE EM TRÊS MOMENTOS DESDE A 
REVISÃO CONSTITUCIONAL:

O referendo local em 1982, consagrado na LC nº1/1982;
O referendo nacional em 1989, consagrado na LC nº1/1989;
O referendo regional em 1997, consagrado pela LC nº1/1997;



A regulação do referendo é feita por duas leis ordinárias: a do referendo nacional 
aprovada em 1998 - LORR -, e a do referendo local, aprovada em 2000 - LORL. Em 2015, 
surge a LORA, para a dimensão referendária dos Açores, que só pode suscitar as 
maiores reservas.

(Exemplos dos 3 referendos realizados na História do nosso país na página 870)

Do ponto de vista material, o referendo limita-se pela ideia patente no Art115º/3 da 
Constituição da Republica Portuguesa e no Art2º da LORR, a de que as matérias devem 
ser de “relevante interesse nacional”. Ainda que esta definição seja subjectiva e permita 
grande flexibilidade na sua interpretação, afasta a possibilidade de submeter a referendo 
matérias sem qualquer tipo de dignidade constitucional, ou que caibam claramente a 
órgãos competentes nesse sentido (como a apreciação da constitucionalidade de um ato 
ou atos políticos). A Constituição preza-se também por delimitar negativamente quais os 
assuntos vedados a referendo.

O PROCEDIMENTO DO REFERENDO dá-se em três momentos:

1. O momento inicial da proposta por parte da Assembleia da República ou o Governo, 
conforme a matéria seja da competência de um ou do outro, cabendo a iniciativa em si 
aos deputados, aos grupos parlamentares, ao Governo ou a grupos de eleitores, num 
mínimo de 60000 assinaturas;  
2. O momento da fiscalização preventiva da constitucionalidade/legalidade. Depois 
de formulada a proposta, esta submete-se a fiscalização preventiva obrigatória, aferindo o 
óbvio da sua validade e a verificação dos pressupostos do universo eleitoral, mediante 
pedido do Presidente da República ao TC, que deve emitir uma decisão no prazo de 25 
dias, podendo este ser encurtado.
3. Por fim, o momento da decisão, após confirmação da legalidade e constitucionalidade 
do referendo, em que o Presidente da República decide como quiser sobre a 
realização do referendo, devendo convocá-lo nos 20 dias subsequentes por decreto, 
onde se fixa uma data. 

A decisão compete ao Presidente da República.

Dá-se início à realização em si do referendo, que também se opera por fases:
• campanha: atos de esclarecimento sobre a matéria versada nos quais podem participar 

os partidos políticos;
• organização de assembleias de voto: prende-se com a organização burocrática do 

exercício do voto;
• exercício do voto: traduz o momento em que os votantes exercem o seu momento de 

escolha;
• apuramento dos resultados: contagem de votos.

Normalmente, o referendo nacional é facultativo, não sendo necessária convocação. Os 
efeitos do referendo nacional são vinculativos, mas a participação neste referendo 
tem um mínimo. A vinculatividade prende-se com um dever positivo de agir, ou seja, de 
aprovar os diplomas adequados à realização prática da decisão referendaria no prazo 
de 90 ou 60 dias; e com um dever negativo de não agir, na medida em que não devem 
aprovar diplomas que contrariarem o sentido da decisão referendária.



O referendo configura as seguintes dimensões - é um ato político, ainda que praticado 
pelo povo, com efeitos cogentes, de natureza normativa, e, por fim, tem eficácia interna, 
uma vez que não determina a constituição de atos jurídico-públicos. 

O referendo local é um instituto que assume uma menor relevância, porque se confina 
às questões administrativas e das autarquias locais. Exerce-se no âmbito das pessoas 
coletivas de matriz administrativa, que são as freguesias e os municípios, e deve 
obedecer ao seguinte:
- o objeto do referendo tem que ter interesse local e tem que ser regulado pelos poderes 

locais;
- é de realização facultativa e nenhuma decisão está dele dependente para ser tomada;
- a iniciativa do procedimento cabe aos órgãos autárquicos, segundo um conjunto de 

eleitores através de iniciativa popular;
- os efeitos do referendo são vinculativos.

A dimensão participativa da democracia é a que se liga ao exercício dos direitos 
políticos que permitem a expressão da opinião pública, que se constrói com base nas 
opiniões individuais produzidas no espaço público. É uma forma de intervenção da 
sociedade mais direta na política. Tem, simultaneamente, uma função legitimadora, a 
partir do momento em que permite uma aceitação da atuação dos governadores, sendo 
que eles passam a ter um maior contacto com a sociedade; e uma função de controlo, 
pois exige que os eleitores opinem sobre questões políticas, melhor julgando os 
governantes e os seus passos, sendo eles condicionados pelo escrutínio, agora explícito, 
da ordem pública.

5. Princípio do Estado Unitário Regionalizado

O nosso modelo de Estado é único, mas permite a existência de regiões e a 
descentralização administrativa. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira não são 
estados federais, não podendo decidir sobre matéria geral, mas sim matéria específica 
das ilhas. Há poderes específicos das autarquias locais e das regiões autónomas - 
descentralização política-legislativa.

Este princípio indica uma total rejeição do federalismo. O federalismo é uma opção de 
recurso quando num determinado país há assimetrias ou heterogeneidade suficiente que 
justifiquem uma divisão territorial tão profunda.  

Reservam-se ao Estado os poderes:
• Constituinte;
• De revisão constitucional; 
• Jurisdicional;

A nível supra-estadual o Estado relaciona-se com várias entidades internacionais - 
Sistema Internacional Da Proteção De Direitos Humanos, CPLP e Integração Europeia. A 
Convenção Internacional dos Direitos Humanos é um dos documentos fundamentais para 
a Constituição da Republica Portuguesa.
Temos que analisar a nossa jurisdição em função da jurisdição internacional, que 
influencia bastante o nosso Direito. A nível de cooperação, todos estes organismos supra-
estaduais atuam, com especial importância para a União Europeia:



A integração neste organismo implicou uma data de restrições à liberdade de atuação de 
Portugal, por exemplo, na obrigação de adoção de uma moeda, ou no cumprimento das 
ZEE. O compromisso mais fraco é o da CPLP, todos os outros organismos de foro 
internacional (UE e Organização das Nações Unidas) têm maior relevância prática. Hoje 
em dia, a soberania estadual encontra-se parcialmente vedada por temas como o Direito 
do ambiente, os direitos humanos, os recursos naturais e seu aproveitamento, ou as 
desigualdades entre países, etc - primado Direito Internacional.

O Estado Português respeita os princípios da subsidariedade, da autonomia das 
autarquias locais e da descentralização democrática da Administração Pública. 

Unicidade Estadual:
- uma única cidadania portuguesa; 
- poder público unitariamente definido num só poder constituinte;
- território submetido ao poder do Estado.

Artigo 7º - Relações Internacionais e princípios que dela saem:
• proteção dos direitos do Homem; !!!
• formação de uma comunidade lusíada; !!! P918
• integração europeia; !!! P913
• independência nacional;
• respeito pelos direitos dos povo;
• igualdade dos Estados;
• solução pacífica dos conflitos;
• não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados;
• cooperação com outros Estados para o progresso da humanidade; 
• abolição do imperialismo, do colonialismo ou outras formas de agressão;
• desarmamento geral e dissolução de blocos político-militares e o estabelecimento de 

um sistema de segurança coletiva;

Distinção Organização Internacional Supranacional / Confederação / Federação P916

A UE decompõe-se nos seguintes órgãos:

Parlamento Europeu: Deputados eleitos por círculos nacionais;
Conselho Europeu: reúne semestral ou trimestralmente os chefes de Governo;
Conselho Ministros: órgão que reúne mensalmente os membros dos Estados;
Comissão Europeia: órgão de natureza administrativa e burocrática - Presi e Comissários, 
indicados por cada Estado-Membro;
Tribunal de Justiça da UE: um juíz por Estado membro, havendo ainda um tribunal de 1ª 
Instância;

CPLP Página 920

DIREITOS FUNDAMENTAIS - Consagrados na Parte I da CRP

Os direitos fundamentais decorrem, regra geral, dos sub-princípios do Estado de 
Direito, nomeadamente o da dignidade da pessoa humana, o do Estado 



Democrático e o do Estado Social. Pautam-se pelo princípio da universalidade 
(P974: a titularidade deste conjunto de direitos reside, igualmente, em todos os 
cidadãos, estrangeiros e apátridas residentes em Portugal, segundo o princípio da 
equiparação) e da  igualdade (todos os cidadãos são igualmente dignos e iguais 
perante a lei).

• Garantias institucionais: o Estado tem o dever de assegurar um determinado 
número de instituições para a condução de uma vida digna em sociedade;

• Interesses difusos: posições jurídicas que facultam ao titular de um determinado 
direito intervenções procedimentais, garantindo à tutela publica uma função de 
prevenção - ex: questão do ambiente;

• Situações funcionais: reportam à titularidade de um órgão público e ao estatuto 
dos governantes e dos governados;

• Deveres fundamentais: imposições atribuídas ao titular de um direito para uma 
maior defesa de interesses gerais - ex: pagamento de impostos ou defesa 
nacional;

• Direitos dos povos: posições subjetivas ativas que se destinam à proteção de 
uma determinada comunidade, mais no âmbito do DIP;

Art16º da Constituição da Republica Portuguesa consagra uma referência aos 
Direitos Fundamentais - Educação, Saúde, Segurança Social, segurança da 
identidade genética humana, representação das singularidades dos povos, 
protecção das minorias, integridade física, etc. EXEMPLOS DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS PÁGINA 970

Também há consagração na Constituição da Republica Portuguesa de direitos 
fundamentais análogos, aos quais podemos chegar pela aálise do Artigo17º. 

Distinguem-se os direitos, liberdades e garantias dos direitos económicos, sociais  
e culturais mediante um critério normativo-formal que confere ao primeiro grupo 
uma vinculatividade e força muito específica, que o segundo grupo não tem, por 
serem meras normas programáticas. O primeiro grupo está mais limitado material e 
formalmente e cabe, em reserva absoluta, à Assembleia da República; ao passo 
de que o segundo é da sua reserva relativa, podendo ser delegado no Governo.

A DUDH TEM UM PAPEL MUITO IMPORTANTE, NORTEANDO O SISTEMA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PORTUGUÊS.

Em caso de conflito, recorrer à página 987.

Os direitos, liberdades e garantias gozam de um regime especial e de aplicabilidade 
direta, bastando-se, como tal, a si próprios para produzirem efeitos jurídicos, 
independentemente dos órgãos legislativos. Tem, igualmente, aplicabilidade imediata, não 
estando pendentes de condições de consecução. 



Para se anular os direitos, liberdades e garantias deve-se recorrer  ao princípio da 
proporcionalidade, aferindo se há uma adequação da restrição ao fim em causa, se a 
restrição é indispensável à persecução do objetivo final e se a restrição imposta é 
racional, em função da ponderação das vantagens e dos custos. 

!!!! A restrição dos direitos fundamentais deve obedecer ao princípio da protecção do 
núcleo essencial (há certos direitos fundamentais que nunca podem ser restringidos), ao 
princípio da proporcionalidade (só se esta restrição tiver cabimento), ao princípio da 
generalidade (visam pessoas e não indivíduos categorizáveis), ao princípio da abstracção 
(impede que uma restrição atinja casos particulares) e, por fim, ao princípio da 
prospetividade (restrição dos direitos fundamentais só exerce efeitos jurídicos no futuro da 
entrada em vigor).

Há determinados valores que podem justificar a intervenção restritiva no regime dos 
direitos, liberdades e garantias, nomeadamente a segurança pública ou do Estado (por 
exemplo, para manter um segredo do Estado tem que se vedar o direito à informação 
administrativa), a proteção do ambiente e do território, motivos relativos ao consumo, 
saúde ou propriedade privada, e, por fim, a dignidade da pessoa humana. 

A única altura em que os direitos, liberdades e garantias estão suspensos é quando há 
uma figura constitucional excepcional - Estado de Sítio ou de Emergência. Estas figuras 
ativam-se por três motivos: (1) situação crítica militar internacional, com ofensa à 
integridade territorial, (2) caráter político-institucional em que se põe em causa a essência 
do Estado, (3) situação de cariz social que atinge um vasto número de pessoas (acidentes 
tecnológicos ou catástrofes naturais). 

Produz efeitos em diversas esferas:
• material: suspende os direitos fundamentais;
• organizatório: tomada de medidas administrativas apropriadas e atribuição de um poder 

excepcional às estruturas do poder público;
• territoriais: definição da área abrangida;
• temporais: estabelecimento da duração dos efeitos;

Iniciativa Presidente da República (só o chefe de Estado pode decretar o EE ou ES)
———> Audição do Governo (parecer obrigatório e não vinculativo) ———> 
Autorização da Assembleia da República (Assembleia da República aprecia a proposta 
do Governo, que não pode emendar)  ———> Decisão final do Presidente da 
República.

Estado de Sítio VS Estado de Emergência

Qualitativamente, o Estado de Sítio trata contornos mais graves, têm por base situações 
mais críticas do que o Estado de Emergência. Quantitativamente, o Estado de 
Emergência só pode suspender ALGUNS direitos fundamentais que seria possível 
suspender, o de Sítio pode todos.

O regime aplicável aos direitos fundamentais é suplementar face às figuras do:
- Direito De Resistência: Direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, 
liberdades e garantias e de repelir pela força quando o recurso às autoridades é 
impossível;
- Direito De Legitima Defesa: levar por diante uma ação defensiva no caso de violação 
dos seus direitos, liberdades e garantias;



- Responsabilidade Criminal;
- Responsabilidade Civil;

• ESTADO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO ECONÓMICA

Em termos gerais, a organização económica do nosso país obedece a um dos princípios 
mais constitucionalmente relevantes para Portugal, o princípio do Estado Social. 

- Estado Social:

Diretamente relacionado com os fins do Estado, o Estado Contemporâneo tem como 
característica o acrescento de um novo fim do Estado, o de promover o bem-estar social. 
Com efeito, o Estado Social de Direito pode ter como equivalente o Estado Social ou 
Estado Providência (Welfare State), sendo que a maior concretização está patente na 
parte da organização económica.

O Estado Liberal contribui, em parte, para a construção deste Estado Social, na medida 
em que eleva à ótica do poder as liberdades individuais como algo a assegurar e a 
manter. Os fins liberais, no Estado-Providência, conservam-se, mas indexados a uma 
vertente socialista e de solidariedade.

Princípio Social / de Estado Social / da Socialidade: Surge da importância 
atribuída à igualdade. Significa que não só o Estado se acrescenta de uma atribuição 
nova - os tais fins de bem-estar - procurando superar desigualdades e apoiar grupos 
económicos mais débeis ou vulneráveis, mas trouxe consigo, também, uma nova 
categoria de Direitos Fundamentais - os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que só 
se desenvolveram, verdadeiramente, na sua plenitude depois da WWII, na Europa, 
sobretudo. Principais preocupações: justiça distributiva, bem-estar social, intervenção 
económica (surge o conceito de Constituição económica).

Princípio da Igualdade: Surge no âmbito das Revoluções Liberais, mas é adaptada pelo 
Estado Providência no séc. XX e para diante. Visava promover uma igualdade material 
entre cidadãos, espelhou-se, essencialmente numa igualdade económica, promovendo 
uma igualdade formal. Materializou-se numa libertação do Estado de ordens, 
desmantelando-o. Efetivamente, não teve concretização prática, uma vez que 
economicamente nunca foi possível esbaterem-se as desigualdades, contudo no séc. XXI 
procedeu-se a uma aproximação desse princípio à realidade, atinge-se uma igualdade 
que tem, agora, dentro de si a ideia de que verdadeira igualdade é tratar de uma forma 
desigual o que exige ser tratado de uma forma desigual, exigindo, por vezes, a 
discriminação positiva.

A Constituição é sensível para com o Princípio da Igualdade Social, do ponto de vista 
dos Direitos Fundamentais. Por vezes, favorece determinados grupos com características 
específicas - pessoas com deficiências, idosos, crianças, jovens, proteção de maternidade 
- aos quais atribui medidas legislativas de proteção especial. Trata igual o que é igual e 
diferente o que é diferente, através da discriminação positiva. O empenho da Constituição 
da República Portuguesa para com este princípio do Estado-Social espelha-se, 
finalmente, nos limites materiais de revisão constitucional, vedando o alheamento de um 
conjunto de direitos de índole social e económica, nomeadamente na coexistência do 
setor público e privado e a manutenção dos planos económicos. 



Medidas em concreto para estabelecimento da igualdade social P1041.
Importância especifica atribuída à igualdade racial, à proteção de portugueses portadores 
de deficiências, proteção da igualdade sexual ou de género e à proteção dos direitos dos 
estrangeiros e emigrantes.

Direitos Económicos, Sociais e Culturais

O Catálogo de Direitos Fundamentais encontra-se dividido entre si, com os Direitos e 
Garantias Económicos, Sociais e Culturais aparecendo unicamente em segundo plano, 
como por exemplo o direito à educação pública, direito à segurança social, direito à 
habitação, direito à cultura, direito ao desporto, direito à saúde, direito ao trabalho 
entre outros. 

A grande dificuldade tem sido, essencialmente, calibrar a força jurídica destes direitos, 
sendo que impõem alguma força jurídica mínima, uma vez que constam da própria 
constituição… a questão vai até onde é que têm que ser aplicados. 

São regidos pelo princípio do não retrocesso social, pelo que há uma inviabilização da 
suspensão ou revogação deste conjunto de direitos, para que não haja um retrocesso nas 
vantagens já concedidas, solidificando a força jurídica destes princípios.

Têm uma força mediata, porque são direitos que, de uma ou de outra forma, ficarão 
sempre dependentes daquilo que é economicamente possível, ainda que sejam sempre 
exigíveis de um ponto de vista social (Direito à habitação depende dos recursos materiais 
do Estado). Assim sendo, põe-se a questão, face a este catálogo, de se, perante 
circunstâncias económicas menos favoráveis, ou mesmo perante uma nova maioria 
governamental que tenha uma diferente visão das políticas económicas, se o Estado pode 
recuar na concretização que tinha sido dada aos direitos económicos - por exemplo se o 
salário mínimo estava definido para 700€, e o governo quisesse baixar esse valor, se 
poderia fazê-lo. Isto, para alguns autores, é um retrocesso social. Para o Prof., os direitos 
económicos podem sofrer um retrocesso, desde que tenham por detrás uma justificação 
fundamentada, e não seja um mero capricho do legislador conjuntural que queira mudar a 
orientação económica que um determinado partido deu ao país.  

Tomemos, por exemplo, a vida humana. Temos o direito à vida, mas associa-se com isto 
um problema - o de se se lhe associa uma pena criminal ou não, a determinados casos 
que se interligam com o direito à vida, nomeadamente, o aborto ou a eutanásia. Um 
direito que deste Direito Fundamental advém é o direito à sobrevivência, que se prende 
com a necessidade do Estado providenciar à população determinadas condições que 
garantam, no mínimo, a sobrevivência de todos os indivíduos igualmente. Não nos matam 
mas se não nos derem comida, emprego, assistência médica, assistência sanitária, 
matam-nos de uma maneira indireta. Então, o direito à vida não é só não ser morto, mas 
encerra em si, também, o direito a sobreviver com dignidade, o que implica, 
simultaneamente, a dimensão de que o Estado não pode matar, mas, ainda, que deve 
estar ativo e interveniente na outorga de condições às pessoas para que possam viver 
uma boa vida, ou uma vida com mínimas condições. 

A vida humana é hoje um dos maiores exemplos de como se atribui uma protecção 
constitucional à vida, dado por dois instrumentos jurídicos distintos - o direito à vida, e o 



direito à sobrevivência, que se desdobra em direitos como o direito à saúde e o direito à 
intervenção protetora da segurança social. 

Antigamente, os Direitos Económicos eram poucos, consagrando-se quase unicamente o 
direito à propriedade privada, sendo que até aqui detinha grande força o feudalismo, pelo 
que o séc IXX é a antecâmara do desenvolvimento do conceito da propriedade privada. O 
Séc. IXX não tem constituição económica que justifique a intervenção do Estado, mas a 
própria inexistência de um catálogo de direitos económicos indica que o Estado não tinha 
qualquer interveniência na economia, o que aponta para uma política económica de 
laisser-faire, de liberalismo e do fisiocratismo, deixando tudo à mão invisível da economia. 
A Constituição Económica deste século era o capitalismo. 

Estas regras que estabelecem os termos da intervenção do Estado na economia 
constituem aquilo a que chamamos de constituição económica, podendo ser divididas em:

• Stricto Sensu (regime económico): é o conjunto das normas e dos princípios que 
definem o regime económico que é uma opção política do regime dos estados, exigindo 
uma profunda divisão entre o capitalismo e a economia planificada de direção central;

A nossa Constituição opta por uma Economia Social De Mercado (regime económico), 
que significa que a economia está orientada segundo três setores de atividade: setor 
público, privado e social. Há certas políticas desenvolvidas por iniciativa económica 
privada, mas o Estado pode intervir pontualmente moderando os excessos do mercado 
desregulamentado, quando este possa pôr em causa os interesses e o bem-estar da 
população. A iniciativa privada é, então, legítima, mas a Constituição aponta-lhe certos 
limites. O Estado pode nacionalizar, expropriar, impôr preços máximos para bens 
essenciais (p.e: pão), quando isto não pode ser entregue à concorrência porque teria 
resultados catastróficos para certas franjas populacionais. Temos, assim, um Estado 
sobretudo ordenador que pode intervir por vezes como sujeito económico direto. 

Os Direitos Económicos da Constituição encontram-se já ultrapassados e alguns  mesmo 
caducados. 

Desaparece, em 1989, o princípio da irreversibilidade das nacionalizações das empresas 
portuguesas, enchendo o setor público português. Hoje, já não há nacionalizações 
irreversíveis, tem, aliás, havido re-privatizações da maioria das empresas que tinham sido 
nacionalizadas no contexto do 11 de março de 1975 e o Estrado voltou a ter um setor 
público muito mais restrito. 

O nosso regime é, sim, um regime liberal, mas mediatizado por intervenções estatais - 
economia social de mercado. 
 
• Constituição Financeira: corresponde aos princípios e regras que devem orientar o 

Estado na elaboração do seu orçamento e no modo como ele vai definir as receitas e as 
despesas, isto é, existem regras que definem os termos segundo os quais o Estado 
pode impôr sobre a população captação de receitas e afins, através do principal 
mecanismo - o Orçamento de Estado;

A captação de receitas, hoje, acredita-se como decisiva para o êxito e bem-estar da 
sociedade. Para a constituição portuguesa, as receitas públicas não tem nada a ver com a 
economia social de mercado, uma vez que servem sobretudo para que se possa garantir 
o bem-estar. O Estado não vai só buscar o dinheiro para satisfazer os direitos 



económicos, sociais e culturais, mas também porque a captação dessas receitas visa 
redistribuir a riqueza (os impostos não podem ser cobrados da mesma forma para todos, 
as isenções têm que ser bem atribuídas, e a alocação da receitas tem que favorecer 
aqueles que mais necessitam).

• Constituição Fiscal (Lacto Sensu): são o conjunto de princípios e de normas que, com 
valor constitucional estabelecem os fundamentos, termos e limites do poder tributário 
dos poderes públicos - quem pode criar impostos, quem pode recolher impostos, se 
pode haver impostos retroativos, sobre quem incidem certos impostos, se o imposto 
deve ser progressivo ou não, etc;

O Estado português enquanto Estado Fiscal que é Social, têm os impostos como não 
sendo proporcionais (exceptuando os impostos sobre o consumo, sobre a propriedade e o 
IRC), mas sim impostos que atingem os rendimentos das pessoas, ou seja, são 
progressivos. 

Há certas normas que proíbem a tributação dos rendimentos mais baixos, o que 
corresponde à imunidade fiscal. Muitas vexes os impostos tem que ser redefinidos em 
função das condições sociais (por exemplo, impostos familiares numa família em que 
existam menores). Igualmente, há normas, também, muito curiosas sobre o consumo, por 
exemplo sobre os bens de luxo. Todas estas normas traduzem uma visão económica de 
um Estado social. 

Importa saber se, no fundo, no meio destas regras todas, e sendo certo que o Estado tem 
que se servir do setor privado para levar a cabo a prestação dos seus serviços públicos, 
se não deve haver, de certo modo, um travão a carga fiscal que o Estado lança sobre os 
contribuintes. Se ninguém hoje põe em causa um Estado Providência, então deve haver 
uma discussão sobre a reorganização do Estado social, e sobre o limite máximo à carga 
tributária, limite que quando ultrapassado se transforma num imposto confiscatório, 
acusados de serem inconstitucionais. Há certos temas que não encontram expressão na 
Constituição - não há limite à carga fiscal; não há limite para o endividamento do Estado 
através do recurso ao dinheiro emprestado por entidades privadas; e nada se refere a se 
o Estado deve ou não ser submetido a um limite no défice orçamental (regras da União 
Europeia vieram abordar este assunto, pelo que agora há um valor de 0 definido).

Parte 3ª Constituição: A Organização dos Poderes Políticos

Órgãos Públicos: Centros de decisão que formulam uma vontade referente à 
respetiva pessoa coletiva pública, posteriormente imputada na população, através 
da representação orgânica;

Esta parte da Constituição da República Portuguesa aborda entidades como o Estado, as 
Regiões Autónomas ou as Autarquias. O Estado é dotado de uma personalidade jurídica 
coletiva, pelo que tem de emitir uma vontade e tomar decisões. Tem a capacidade de ser 
titular de direitos e deveres e de exercer esses mesmos direitos e poderes. 
A ação do Estado é materializada num conjunto de órgãos, que existem para alcançar 
certos fins - atribuições. O Estado, sendo um só, tem dezenas de órgãos em si que vão 
emitir uma vontade do Estado em cada matéria na qual tenham especial competência. 



Os órgãos são centros de imputação de uma vontade ao Estado. Quando as pessoas que 
ocupam uma função dentro de um determinado orgão do Estado, então atuam em nome 
dele, e a vontade dos titulares é correspondente à do Estado - imputação funcional. A 
pessoa enquanto governante não é um cidadão, mas sim um titular do poder do Estado. 

- Um órgão público define-se pela sua: 

• Competência: corresponde ao poder funcional, é a capacidade de atuação que é 
atribuída a um órgão para prosseguir uma certa finalidade - emitir sentenças, criar 
documentos legislativos, fazer cumprir…;

• Titularidade: são as pessoas físicas e singulares que integram o Estado, e que são 
escolhidas para dele fazerem parte, que, ao decidirem, já não estão a tomar uma 
decisão pessoal, mas sim uma decisão do Estado, através do tal fenómeno da 
imputação funcional;

• Cargo: faculdades relacionadas com a posição que o titular do órgão público nele 
ocupa;

• Estrutura: o modo como os órgãos funcionam;

Exemplos:

I. Distinção com base numa classificação estrutural: 
Órgãos singulares/unipessoais: compostos por uma única pessoa física, sua titular 

- Presidente da República;
Órgãos colegiais/complexos: órgãos constituídos por uma pluralidade de pessoas 

físicas, que são os seus titulares - Assembleia da República, composta por de 180-230 
deputados / Povo (quando considerado como órgão);

II. Distinção com base na entidade em que se integram: Órgãos estaduais VS Órgãos 
autárquicos, órgãos de natureza administrativa, órgãos regionais;

III. Distinção com base no estatuto jurídico de que beneficiam: Orgãos constitucionais VS 
Órgãos do Estado VS Órgãos Principais VS Órgãos Subsidiários;

IV. Distinção com base nas funções: 
Órgãos Deliberativos: órgãos que tomam decisões de cariz obrigatório;

 Órgãos Consultivos: aqueles que dão pareceres (por iniciativa externa) ou fazem 
recomendações (por iniciativa interna);

Órgãos Internos V Órgãos Externos: se a atividade decorre na pessoa coletiva ou 
se se expande;

Orgãos Independentes: são, normalmente, os órgãos mais importantes, não estão 
vinculados a nenhum outro;

Orgãos Hierarquizados: órgãos da Administração interna, submetem-se a um órgão 
superior;

Órgãos legislativos, políticos, administrativos e jurisdicional; 

A principal tomada de decisão cabe à Assembleia da República, mas pode passar por um 
conjunto de outros órgãos, nomeadamente a Comissão Permanente da Assembleia da 
República, quando o Parlamento não está em funcionamento.  

- Funcionamento dos Órgãos Colegiais



1. Quorum - aborda-se este conceito quando um órgão só pode deliberar se lá estiver 
um número mínimo de membros, no momento deliberativo devem estar presentes 
mais de metade dos membros (pode haver exceções - no caso da Assembleia da 
República devem estar 116 deputados); 

2. Pluralidade de votos - Votos a Favor, Votos Contra, Votos de Abstenção - adota-se a 
regra da maioria relativa, têm que existir mais votos a favor do que contra para 
aquele projeto de lei;

3. Maiorias qualificadas - matérias que, pela sua importância específica, precisam de um 
maior numero de vontades que sejam favoráveis para se tomar tal deliberação;

• Maioria de 4/5 - quando é preciso proceder-se a uma revisão constitucional requer-
se a maioria mais agravada de todas para que o diploma seja aprovado, é a que 
reúne obrigatoriamente o maior número de votos a favor (4/5);

• Maioria de 2/3 dos deputados em efectividade de funções - cada alteração num 
artigo da Constituição tem que ser aprovado por 2/3 dos deputados, ou a 
confirmação da inconstitucionalidade de uma determinada lei, ou a lei da restrição 
dos direitos fundamentais dos militares e das forças de segurança, leis eleitorais;

• Maioria absoluta qualificada - a aprovação de uma lei orgânica também exige uma 
maioria qualificada, mais de metade do número de deputados no Parlamento; 

- Modos de designação dos titulares dos órgãos:

• Eleição: uma escolha feita em ambiente de pluralidade de candidaturas que é feita por 
um colégio eleitoral, como acontece com a designação do Presidente da República;

• Nomeação: escolha ou a designação (unilateral e por uma entidade) de alguém sem os 
pressupostos de uma eleição, fora do ambiente de pluralidade de concorrência e de 
pluralidade de candidaturas, como se passa com os membros do Governo;

• Através da formação de maiorias: chefe de Governo é o Presidente do partido 
vencedor;

• Co-optação: os membros já escolhidos para um órgão, escolhem outros membros para 
integrar esse mesmo orgão - a escolha para externos integrarem o órgão é tomada 
internamente;

• Proclamação: consiste na aceitação de alguém por meio de uma via revolucionária, por 
um golpe de Estado;

• Antiguidade: poderá ser um critério de escolha de determinadas pessoas para certos 
cargos;

• Inerência: é alguém fazer parte do órgão B, porque faz parte do órgão A, é integrar um 
órgão por ocupar um outro cargo - Presidente do Tribunal Constitucional, que faz parte 
do Conselho de Estado;

• Hereditário: nas monarquias a chefia do reino passa-se do rei para o seu filho mais 
velho, quando o monarca falece;

- Categorias dos órgãos do Estado
 
Orgãos de soberania: Presidente da República, Assembleia da República, Governo 
e Tribunais. Pela sua importância são sempre Órgãos constitucionais e do Estado, uma 
vez que o seu estatuto está definido na Constituição e a soberania compõe o Estado. São 



os órgãos que desenvolvendo um ou vários poderes públicos produzem atos decisórios e 
vinculativos. 

Orgãos do Estado: Criados por leis ordinárias, que não são de soberania porque não 
estão referidos na Constituição da Republica Portuguesa. 

- Órgãos do Estado e Constitucionais que não são Órgãos de Soberania - Provedor 
de Justiça, Procurador Geral da República, Conselho Económico e Social;

- Órgãos do Estado que não são Órgãos Constitucionais - Comissão de acesso aos 
documentos administrativos, Conselho de fiscalização do sistema de informações da 
República Portuguesa;

Orgãos Constitucionais: todos aqueles que a Constituição da Republica Portuguesa  
trata;

O Regime dos Orgãos de Soberania

i. Presidente da República: na Constituição de 1933 denominado de Chefe de 
Estado,  exerce um mandato de 5 anos e com eleição por sufrágio direto universal 
através de um sistema de duas voltas - a Constituição da Republica Portuguesa 
especifica as condições referentes aos candidatos, aos mandatos, às suas 
competências;

Não se admite a reeleição do Presidente da República para um terceiro mandato 
consecutivo nem durante o quinquénio subsequente ao segundo mandato. 

A renúncia presidencial ao cargo é livre, devendo, unicamente, ser comunicada à 
Assembleia da República e publicada no Diário da República.

O Presidente da República não define a política externa, mas tem importantes poderes 
em matéria de vinculação do país a organizações internacionais, pode declarar Estado de 
Guerra, e é ele que designa os embaixadores do país. 

Em matéria de política comum, o Chefe de Estado tem determinadas competências que 
fazem dele o equilíbrio entre os órgãos, detendo um papel chave. É ele que nomeia o 
Governo e o Primeiro-Ministro em função dos resultados eleitorais, pode dissolver o 
Parlamento, pode demitir o Governo quando necessário e dispõe do poder de tomar a 
decisão de levar certas questões de interesse nacional a referendo politico-legislativo, 
pode vetar e promulgar atos legislativos. O espaço de atuação do Presidente da 
República alarga-se na ausência de maiorias.

Para além disto, tem uma grande função informal de persuasão. Sendo o representante 
da República Portuguesa e o expoente máximo da nação, é evidente que as suas 
palavras sejam particularmente relevantes para a condução da ação política.

O Presidente da República tem uma grande força política porque é aceite popularmente, é 
eleito, e detém certos poderes que exerce, pelo que não podemos propriamente dizer que 
é uma figura meramente representativa. À sua falta, substitui-o o Presidente da 
Assembleia da República, ainda que limitado pela necessidade de parecer prévio do 
Conselho de Estado para agir e pela impossibilidade de praticar certos atos.



As candidaturas para a presidência da república são pessoais e não partidárias. O 
Presidente da República é eleito por maioria de duas voltas, declarando-se vencedor o 
que obtém mais de metade dos votos. 

ii. Assembleia da República: O nosso Parlamento é unicameral, não está dividido 
entre si. É um órgão colegial de base pluralista político-partidária, de tipo parlamentar. 230 
deputados

Razões para haver duas cameras:

1. Países federais - uma câmara representa os Estados, e a outra representa os 
cidadãos, independentemente do Estado em que se integram;

2. Estado regionalizados - neste caso é necessário representar os interesses das 
regiões, ou  das províncias, ou das localidades;

3. Forma monárquica de governo - normalmente há uma Câmara Alta onde reside a 
aristocracia, que é designada por uma via aristocrática, e não democrática;

As candidaturas para a Assembleia da República são feitas em partidos. Voto direto e 
unipessoal, um sistema de uma só volta. Este é o órgão que detém a maior parte de 
poder público interventivo. O mandato parlamentar é de 4 anos e não obstante o facto 
dos deputados serem eleitos no contexto de círculos eleitorais, os deputados não 
representam unicamente o círculo segundo o qual foram eleitos, mas sim o país enquanto 
todo. O método da representação proporcional é o método de Hondt. 

A importância do Parlamento não se mede apenas pelas competências que tem, mas 
também pela sua natureza e funcionamento, uma vez que é o órgão que dá a visão mais 
perfeita da sociedade, devido ao pluralismo que nele está representado. A 
representatividade partidária tem também uma grande importância. Outro aspeto 
importante é que o funcionamento do Parlamento é transparente, e sempre 
acompanhado da comunicação social. 

O deputado eleito não pode ser destituído, só perdendo o mandato em caso de 
dissolução do Parlamento, de renúncia, de questões criminais, ou de mudança de 
partido político diferente daquele por que foi eleito. 

Grau de liberdade do deputado ocorre a três níveis:

• Há casos cuja decisão passa unicamente pela consciência: onde a liberdade é total - é 
o caso da eutanásia ou do aborto, onde não há qualquer tipo de orientação por parte do 
partido;

• Há casos em que a disciplina partidária é muito importante: sob pena do colapso do 
funcionamento dos diferentes grupos e sua ideologia - que entra em causa nos casos 
do Orçamento de Estado, ou na aprovação de moções de censura ou de confiança, ou 
na aprovação dos programas de Governo;

• Questões mais variadas em que cada chefia partidárias pode estabelecer uma 
orientação e onde, à porta fechada, decorria um discussão entre os deputados;

Assim, claro que o deputado detém algum tipo de liberdade, podendo argumentar em 
reuniões e dar a sua opinião, mas ao ser designado por um determinado partido político, 
fica-lhe - a si e à sua ideologia - , de certa forma, vinculado. Um deputado deve, até, ter 
fidelidade partidária, uma vez que é eleito por representar uma ideologia partidária com 



que franjas da população se identificam. Caso os deputados não honrem o programa do 
seu partido, então dissipa-se a confiança criada entre o cidadão e o deputado. 
A Assembleia funciona de forma permanente.

ORGANIZAÇÃO DO PARLAMENTO

Sendo um orgão colegial amplo com 230 deputados, o seu funcionamento é muito mais 
complexo que os demais órgãos. Funciona mediante varias instâncias…

• Sendo a mais importante delas o PLENÁRIO, isto é, a reunião de todos os deputados. 
Os diplomas mais relevantes são escolhidos e votados por todos os deputados reunidos 
em plenário;

• COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, que acaba por se 
materializar num pequeno Parlamento, uma vez que funciona quando o Parlamento está 
dissolvido ou em férias (casos de recesso), não tendo poder para tomar todas as 
decisões que forem necessárias, só uma parte;

• O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, que é quem preenche o lugar do 
Presidente da República quando este não está disponível;

• MESA DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, que é um órgão de natureza burocrática e 
de direção dos trabalhos parlamentares, que gere o dia-a-dia das várias reuniões, 
composta pelo Presidente da Assembleia da República, pelos Vice-Presidentes, e pelos 
secretários;

• COMISSÕES PARLAMENTARES ESPECIALIZADAS, que funcionam sobretudo numa 
altura em que o processo legislativo se encontra num processo de minúcia 
(especialidade), tendo um trabalho de natureza, essencialmente, técnica, de 
aperfeiçoamento legislativo;

• GRUPOS PARLAMENTARES, que são conjuntos de deputados que se identificam com 
um determinado partido político, detendo alguns direitos que exerce em nome dos seus 
deputados e por forma a conduzir as suas atividades devidamente; 

• O próprio DEPUTADO também é um órgão autónomo, tendo poderes como o de 
iniciativa legislativa;

COMPETÊNCIAS

1. Competência para elaborar leis de revisão Constitucional;
2. Competência para redigir as leis mais importantes do país, como as leis eleitorais, 

as relativas aos poderes dos órgãos de soberania, à cidadania, aos crimes e penas, 
ou aos direitos fundamentais e garantias, podendo delegar esta competência no 
Governo; 

3. Competência para a fiscalização política, na medida em que a Assembleia da 
República vigia e critica as instituições nacionais, trazendo à arena da discussão 
pública assuntos que dizem respeito à governação, através da comunicação social, 
até;

4. Competência para criar Comissões Parlamentares de Inquérito, cuja sua função 
passa pela investigação criminal, por reunir informação e por ouvir pessoas, não 
visando acusar pessoas, mas sim descobrir a verdade para a expôr ao povo; 

iii. GOVERNO

É um órgão colegial de tipo governativo.



É composto por um chefe - Primeiro-Ministro (Chanceler, Presidente do Conselho de 
Ministros, Presidente do Ministério) -, e por diversos outros Ministros e Vice-Ministros. Os 
Ministros não têm todos a mesma categoria, pelo contrário, há certos ministros com uma 
prioridade diferente, os denominados Ministros de Estado. Cada Ministro tem uma pasta, 
isto é, um setor da atividade que lhe cabe com maior especificidade, e tem, também a seu 
cargo um ministério da administração pública que lhe corresponde. Há também 
secretários e subsecretários de Estado. Logo, a composição do Governo é variada, no 
que respeita às categorias que o integram, e funciona em diferentes formações:

- Conselho de Ministros: Presidente do Conselho de Ministros, Ministros, Secretários de 
Estado, podendo atuar individualmente, coletivamente ou por pequenos grupos de 
ministros;

O Governo é o resultado das respostas eleitorais (que resulta em maiorias) e é 
designado pelo Presidente da República, sendo todos os membros nomeados por este. 
O Primeiro-Ministro é nomeado tendo em conta os resultados eleitorais, e os restantes 
Ministros são nomeados sob proposta do Primeiro-Ministro, que pode, igualmente, propor 
a sua exoneração. 

Os seus membros não têm um mandato definido no tempo, mas evidentemente os 
cargos estão dependentes do apoio do Presidente da República e da Assembleia da 
República, que podem expulsar o Governo, através da exoneração ou da rejeição de uma 
moção de confiança. Um Governo só pode sobreviver se conseguir um equilíbrio entre ter 
o apoio da Assembleia da República e do Presidente da República, ainda que em relação 
ao Presidente da República não seja uma dependência tão intensa. É uma 
responsabilidade mais institucional, sendo que o Governo deve governar decentemente, 
mas sem ter que atuar de acordo com a ideologia do Presidente da República.

Sub-Órgãos:
• Primeiro-Ministro;
• Ministros;
• Secretários;

COMPETÊNCIAS

Não funciona à porta aberta, não se sabendo nunca, verdadeiramente, o que se passa lá.

1. Administrativas - ao Governo compete-lhe dirigir a função pública; 
2. Legislativas - tem poderes ordinários de governação numa vasta área partilhada com 

a Assembleia da República, sem ter que lhe ser especificamente delegada a função 
legislativa, produzindo decretos-leis;

3. Executiva;

O início das suas tarefas dá-se no exato momento da sua nomeação e posse, e a sua 
cessação pode dar-se ou pela exoneração do Primeiro-Ministro, chefe de governo, caindo 
os ministros e os secretários subsequentemente.

A demissão do governo não conduz à sua cessação de funções, uma vez que surge um 
governo de gestão. 



iv. TRIBUNAIS

Detêm uma função jurisdicional. 
Há várias instâncias, existindo quatro jurisdições em Portugal:

——> Tribunal Constitucional - atua na defesa da Constituição;
——> Tribunal de Contas - cabe-lhe a fiscalização financeira das contas das autoridades 
públicas;
——> Tribunais Administrativos e Fiscais - julgam os casos do âmbito jurídico-
administrativo;
——> Tribunais Comuns (Judiciais) - jurisdição com competências residuais, aplicam 
todos os outros ramos do Direito;
——> Tribunais Militares - só podem funcionar no Estado de Guerra;

Quer nos Tribunais Judiciais, quer nos Tribunais Administrativos e Fiscais, há uma 
hierarquia interna

O poder judicial abre as portas a outras formas de resolução de conflitos, como é o caso 
dos julgados de paz e dos tribunais arbitrais (que podem ser voluntários ou impostos por 
lei / ad hoc ou permanentes) . 

1ª Instância; 2ª Instância - Tribunais da Relação; 3ª Instância - Supremo Tribunal de 
Justiça. 
A escolha do tribunal faz-se, então, em função de matéria e em função da hierarquia. 

Juízes

Há um conjunto de regras que estabelecem as garantias do estatuto dos magistrados 
judiciais que são muito claras. Fazem já parte da própria essência dos Juízes.

Os juízes beneficiam de certos princípios:
• unidade da carreira dos magistrados: não pode conceber conceber divisões na 

continuidade;
• independência: os tribunais não estão sujeitos às ordens de ninguém;
• inamovibilidade: os juizes não podem ser depostos ou destituídos das suas funções em 

razão de uma decisão que cometeram;
• irresponsabilidade: não podem ser responsabilizados pelas suas decisões;

PROVEDOR DE JUSTIÇA

Defensor dos direitos do cidadãos e dos direitos fundamentais, é designado por eleição 
da Assembleia da República por maioria de 2/3, desde que superior à maioria absoluta 
dos deputados em efetividade de funções. O seu mandado é de 4 anos, só renovável uma 
vez e pode designar dois adjuntos. Tem poderes essencialmente recomendatórios, a ele 
lhe chegando as queixas populacionais. Funciona sempre em plenário, sob convocação 
do chefe de Estado.

Conselho de Estado é um órgão de Estado mas não de soberania. É um órgão colegial de 
competências consultivas que emite pareceres não vinculativos, ainda que nalguns casos 
sejam obrigatórios, sob pena de invalidade procedimental, essencialmente em casos de 



dissolução do governo e dos órgãos legislativos, declaração do Estado de Guerra e a 
feitura de paz e a atraso do presidente interino.

v. MINISTÉRIO PÚBLICO

Composto por magistrados, que não sendo independentes, são autónomos. Existem as 
tais três categorias de acordo com o escalonamento da sua carreira. No entanto, o 
Ministério não resolve disputas e litígios. 

O que faz, então?

É a ele que compete investigar a prática de crimes com a ajuda das polícias criminais, e, 
se assim o entender, formular uma acusação contra o criminoso. Se o Ministério não toma 
a iniciativa de interpôr o processo criminal, dando início ao inquérito, então a pessoa 
nunca será acusada, porque é o Ministério Público que tem o monopólio do processo 
Penal.

Tem também a tarefa de defender os desvalidos, devendo intervir, por exemplo, na defesa 
dos jovens e crianças em risco, dos ausentes ou dos trabalhadores, por forma a garantir a 
proteção de quem é incapaz de o assegurar por si.

É, igualmente, a entidade que funciona como advogado do Estado em assuntos de 
natureza administrativa, onde o Estado é acusado. É o defensor da legalidade.

Por fim, deve defender os interesses difusos.

Tem um órgão superior, a Procuradoria-Geral da República, que é encabeçada, neste 
momento, pela Dr. Lucília Gago, e o titular deste órgão é nomeado pelo Presidente da 
República sobre proposta do Governo para um mandato de 6 anos.

Outros tipos de mecanismos de resolução de litígios:

-Tribunais arbitrais: criados fora deste modelo e compostos por juristas indicados para 
exercer a função de um juíz num determinado processo, sendo criado só para o processo 
em causa, esgotando-se aquando do seu fim - árbitros escolhidos pelas partes e o direito 
aplicável pode ser so o direito equitativo;

-Julgados de paz: são tribunais singulares, que só resolvem litígios de pequena 
importância, sendo útil para pequenas dividas;

O TC tem um estatuto próprio. É composto por 13 juízes, que gozam de inúmeras 
regalias, 10 eleitos pela Assembleia da República e 3 nomeados pelos 10 juízes. 
Competências na P1096.

ADVOCACIA

Reúnem-se na Ordem dos Advogados e exercem importantes papéis na dinamização e 
procura da justiça. As suas funções podem ser de consulta jurídica ou de patrocínio 
forense.



Consulta jurídica: advogado informa e dá a sua opiniões sobre as leis que se aplicam e 
que podem regular certas situações;
Patrocínio forense: capacidade atribuída ao advogado de poder intervir em tribunal, tendo 
competências técnicas especializadas para poder entrar no diálogo judicial;

vi. REGIÕES AUTÓNOMAS E AUTARQUIAS LOCAIS 

Dentro do território português há outras entidades jurídico-públicas que podem 
desenvolver poderes públicos. Importam ao direito Constitucional porque são referidas na 
Constituição. Fazem parte do Estado, sendo uma entidade menor a ele. No entanto, há 
certas parcelas do poder do Estado que nunca podem ser descentralizadas nestas 
parcelas, nomeadamente, o poder constitucional (nunca podem ter poderes de alteração 
da ordem constitucional) e a função jurisdicional (pode haver tribunais com características 
diferentes dos que conhecemos, podendo as partes escolher os árbitros, criando tribunais 
arbitrais ou instaurar julgados de paz, mas não tribunais comuns).

• Regiões Autónomas - Na Constituição da República Portuguesa de 1976, permitiu-se 
que para os açoreanos e para os madeirenses existisse uma possibilidade de exercício 
do poder autonómo, garantindo-se-lhes mais poderes abaixo do Estado do que haveria 
no Continente. Procedeu-se, então, à criação de ‘regiões autónomas’, garantindo-lhes 
poderes mais amplos do que teriam, por forma a aproximar o desenvolvimento dos 
territórios das regiões aos do continente. O nosso regionalismo jurídico-político não é 
total, não vigora sobre todo o país, e é uniforme, na medida em que a estrutura de 
poderes nos Açores e na Madeira é exatamente a mesma.

Para além dos poderes políticos, têm poderes legislativos (única outra entidade estatal 
que não o próprio Estado) e exercem uma parcela da função administrativa, delegada 
pelo Estado. O Direito Regional, elaborado pelo poder legislativo regional, corresponde às 
regras e princípios que configuram e põem a funcionar as regiões autónomas - têm 
o direito de fazer leis próprias ou adaptar as leis nacionais, para adaptar à realidade 
própria de cada região e às suas pretensões autonómicas. Há certas matérias sobre as 
quais o Estado não pode legislar relativamente às regiões autónomas, cabendo, 
unicamente, à Assembleia Regional fazê-lo.

Os Estatutos Político-Administrativos são pequenas constituições elaboradas pelo Estado 
para cada uma das regiões autónomas. 

Quais os órgãos das Regiões Autónomas que protagonizam as funções que estas 
desempenham?

Dois são considerados órgãos do governo próprio, porque emanam da vontade popular:

- Assembleia Legislativa Regional: Uma espécie de Assembleia da República, é o 
único órgão eleito por eleições regionais. Os deputados regionais são escolhidos pelo 
método de Hondt para integrarem este órgão, sendo exigidos unicamente 47 membros 
em mandatos de 4 anos. Na Madeira há um único círculo, todos os cidadãos votam 
para um só conjunto de votos; nos Açores o contrário, elegem-se por círculos eleitorais. 
A votação é feita por proporção da quantidade de habitantes - São Miguel elege mais 
deputados que o Corvo.



- Governo Regional: Não é eleito, logo, é designado pelo Presidente da República em 
função da maioria que se exprimir na Assembleia Legislativa, após a votação dos 
cidadãos. Responde unicamente perante a Assembleia Legislativa Regional e não tem 
ministros, mas sim Secretários Regionais. Também não existe Primeiro-Ministro, mas 
sim Presidente do Governo Regional. Apresenta um programa à Assembleia, que tem 
que o votar à confiança - ou vota que sim, ou que não, ou torna a discussão num mero 
debate, quando não quer deitar abaixo o Governo no imediato.

Não é próprio, ou seja, não parte de eleições:

- Representante da República: Este órgão unipessoal é designado pelo Presidente da 
República, não sendo bem-vindo pelos outros órgãos regionais por ser perspectivado 
como o “capataz” do governo continental, existente para fiscalizar a atuação das ilhas. 
O seu mandato corresponde ao do Presidente da República e quando este cessa 
funções, cessam também as funções do Representante. É nomeado e exonerado pelo 
Presidente da República, ouvido o Governo. É substituído pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa. Tem competências políticas e administrativas.

Há matérias em que as regiões não “tocam”, sendo da sua competência: tudo aquilo que 
não se especifique do âmbito da Assembleia da República ou do Governo da República + 
esteja no âmbito legislativo regional. 

• Âmbito legislativo regional: Corresponde a normas do âmbito material e territorial - só 
se pode legislar conforme o que está escrito nos Estatutos, e se essa matéria não 
estiver excluída da matéria regional por força de normas que a incluam em matéria 
nacional. Em cada uma destas matérias há uma parte que pode ser necessariamente 
nacional, e outra regional, o que complica a elaboração da listagem destas normas de 
âmbito legislativo regional. 

- Sistema Parlamentar de Gabinete nos Açores e na Madeira - Não é presidencial: 
Representante não exerce funções executivas e não é o chefe do poder executivo 
(cabe ao Governo) e a Assembleia pode ser dissolvida. Não é semi-presidencial: Não 
existe um duplo nexo de responsabilidade, não há confiança política do Governo 
Regional para o Representante. 

PODER LEGISLATIVO REGIONAL 

Não obstante existir esta listagem, em boa parte delas, há sempre uma dimensão 
nacional que está reservada aos órgãos nacionais, pelo que a capacidade legislativa das 
regiões não é algo tão linear assim.

Tipos de decretos P1229.

Para que seja possível legislar:
• Requisitos Positivos: Estar definido nos Estatutos que as regiões podem legislar sobre 

o assunto em causa + Não estar incluído em matéria nacional.
• Requisitos Negativos: Obstáculos colocados aos requisitos positivos - A matéria ter um 

âmbito nacional + Mesmo sendo uma matéria prevista no âmbito regional, quando é 
matéria de reserva absoluta nacional, prevalece a norma que dá à Assembleia 
Nacional a possibilidade de sobre ela legislar (isto é, matérias que a Constituição 
reserva para a assembleia não podem ser legisladas pelas ilhas) + matérias da 



competência dos órgãos de soberania + respeito pelos princípios basilares das leis 
da República;

Os decretos-legislativos regionais têm âmbito geográfico, que se confina ao espaço 
territorial e as matérias têm que ter interesse especifico regional.

Administração Pública: conjunto de entidades que desenvolvem a função administrativa:
Administração Estadual Direta: o Estado é a entidade jurídica-administrativa 

máxima, dispondo do poder de direcção;
Administração Estadual Indireta: instituições que desenvolvem as atribuições que 

se podem reconduzir aos interesses estaduais, por delegação da função pelo Estado;
Administração Autónoma do Estado: instituições que se autonomizam do Estado, 

sendo que o Estado sobre elas só opera uma função de legalidade e que é composta 
pelos institutos públicos e entidades públicas empresariais;

PODER LOCAL

Desconcentração territorial: transferência de competências para centros decisórios 
periféricos, carecendo uma divisão territorial administrativa, que em Portugal Continental 
se opera segundo distritos.

• Autarquias Locais: Estes órgãos correspondem ao exercício de uma descentralização 
administrativa - há certas temáticas de incidência mais local, como a recolha de lixo, os 
sinais de trânsito ou legislação sobre o cemitério, que competem, consequentemente, 
ao poder local. São caracterizadas conforme os 4 seguintes critérios: formal - natureza 
de pessoa coletiva pública / funcional - o exercício de poderes de autoridade 
administrativa / territorial -  serem pessoas coletivas definidas em função de um território 
/ humano - e só pode ser considerado como tal se os seus orgãos forem eletivos. 
Servem para desenvolver da melhor maneira todo o território nacional, inclusive o 
interior, até então deixado ao abandono. Estas autarquias, têm que ter finanças próprias 
(IMI, Imposto sobre Veículos, Taxas, Emolumentos), têm um património próprio, têm um 
pessoal administrativo próprio  

Espécies de autarquias locais: Regiões Administrativas: Estão acima dos municípios / 
Municípios ou concelhos / Organizações de Moradores / Freguesias.

Qualquer mudança no regime das autarquias locais tem que ser feita por referendo. 
Também há instituições que servem vários municípios, que servem para a edificação de 
certas obras que a todos servem, mas que, pela sua despesa, tem que ser acatada por 
vários municípios e não um só. Como tal, existem referendos locais - o primeiro tipo de 
referendo a ser aprovado - aplicados às freguesias e aos municípios.

Organizações de Moradores: Pessoas coletivas e eletivas, não tendo poderes efetivos 
segundo a Constituição. Têm o direito de petição e de se reunir, mas não podem decidir 
sobre nada, pelo que não têm qualquer poder administrativo. Não integram o conceito de 
autarquia local.

Áreas Metropolitanas: Áreas que agregam municípios ao redor do Porto e de Lisboa e 
que correspondem à sua grande concentração urbanísticas.

O Primeiro-Ministro do Município é o Presidente da Camara Municipal, e de uma freguesia 
é Presidente de uma Freguesia. A Assembleia de Freguesia e Municipal tratam de 



elaborar os regulamentos, ao passo de que os Governos encaminham a vida quotidiana e 
as questões que a ela concernem. Tanto a Assembleia, quanto o Presidente de cada um 
destes órgãos são eleitos.

Município v. Freguesia: os municípios integram em si várias freguesias e têm uma 
extensão territorial mais vasta. Ambos se regem por um dualismo do órgão executivo e do 
órgão deliberativo. O deliberativo é de componente parlamentar e o executivo de feição 
governativa e colegial. Os seus órgãos são a assembleia municipal, a câmara municipal e 
o presidente da câmara. 

O seu sistema de governo não é nenhum dos sistemas conhecidos, já que os dois órgãos 
executivos não são responsáveis (xau parlamentar), o executivo funciona sobre uma 
diarquia não pode dissolver a assembleia (presidencial). Não é semi pela junção destas 
razoes.

É diretorial, porque designa um órgão para cada uma das funções, com feição colegial do 
órgão executivo.

SISTEMA DE GOVERNO

Presidencialismo: pressupõe uma intervenção real e efetiva do chefe de Estado, 
designado popularmente e que está, como tal, dotado de uma forte legitimidade 
populacional, sem responsabilidade política;
Parlamentarismo: existe uma diarquia executiva entre o chefe de Estado e o chefe de 
Governo, com responsabilidade política; 

A doutrina tem estabilizado que o sistema de governo português é um sistema semi-
presidencial (imperfeito de tendência parlamentar): em Portugal, cada órgão possuiu 
funções formais e capacidades interventivas reais, verificando-se uma partilha mais 
equilibrada entre os papeis dos agentes constitucionais e existe uma dupla 
responsabilidade e a dissolução parlamentar.

Não é presidencial porque o Presidente não governa efetivamente, havendo uma 
diarquia do executivo, e porque o Presidente da República pode dissolver o 
Parlamento, o que afasta, de imediato, este sistema // Mas do presidencial retira a 
eleição do Presidente da República e a atribuição ao mesmo de poderes reais de 
intervenção política.

Não é parlamentar porque o chefe de Estado não seria eleito por sufrágio e não teria 
poderes de intervenção efetiva, nunca condicionando a atuação do governo. Não é o 
caso, tudo isto acontece em Portugal // Do Parlamentar herda a diarquia do executivo.

Resta-nos o semi-presidencialismo, que se pauta por uma excelente distribuição de 
poderes, com um triângulo de poderes - Parlamento, Chefe de Estado e, entre eles, o 
Governo. Pode implicar uma maior dificuldade de funcionamento, mas certamente 
distribui melhor os poderes, promovendo uma maior justiça. 

 Semi-Presidencialismo = 



- Poder de dissolução do Parlamento que é externo ao próprio parlamento, nas mãos do 
Chefe de Estado - ✓;

+

- Dupla Responsabilidade Política - Governo carece de confiança por parte do 
Presidente da República e da Assembleia da República - ✓;

!! No entanto, é um semi-presidencialismo de tendência parlamentarizante, sendo que a 
dissolução do Parlamento (que não é absolutamente livre) só pode ocorrer em 
circunstâncias de crise; e uma vez que a responsabilidade do governo perante o 
Presidente da República é muito menor do que a que este órgão tem perante a 
Assembleia da República.

NA MADEIRA E NOS AÇORES VIGORA UM SISTEMA PARLAMENTAR, porque o 
Representante da República e o Governo não têm qualquer tipo de confiança política. O 
Representante não pode demitir o Governo, por não lhe ter confiança, nem pode dissolver 
a Assembleia Regional, excetuando em alturas de crise política. No triângulo das relações 
regionais, o Representante não tem de merecer a confiança por parte do Presidente da 
República. Para além disso, o Representante tem muito pouco poder na prática, jogando 
toda a vida política segundo o binómio Governo-Assembleia.

O Presidente não é responsável perante a Assembleia, não há responsabilidade. O 
Parlamento não pode cessar a vida do Governo. É um sistema presidencial, mais próximo 
do diretorial, encorpado por um órgão colegial.

Atos Jurídico-Públicos

São os atos produzidos pelo Estado, ou pelos seus diferentes órgãos, em função das 
diferentes matérias que existem. O ponto de partida para a sua caracterização é a teoria 
da separação das funções do Estado. O constitucionalismo assenta nesse pilar desde há 
já muitos anos, tendo o poder público que se encontrar dividido entre várias funções 
jurídico-públicas.

Efetivamente, há uma separação das funções jurídico-públicas. Contudo, esta divisão 
opera-se mediante quatro critérios -

• Critério material: matéria do ato, que corresponde ao exercício da função, isto é, reporta 
ao conteúdo do ato e aos efeitos que ele produz;

• Critério formal: a forma que o ato tem e o respetivo procedimento;
• Critério orgânico: o órgão que pratica o ato em causa;
• Critério hierárquico: a hierarquia e a posição que essa função e o ato que ela segrega 

ocupam;
 
Doutrina: Prof. Bacelar considera que existem 3 grupos de funções (legislativa, 
administrativa, judicial) e, na prática, encontramos a existência de 5 funções jurídico-
públicas, não pertencentes unicamente ao Estado, podendo, contudo, nele ser delegadas 
- Função Legislativa, Administrativa, Judicial, e, para além destas, a Função 
Constitucional (engloba a função constituinte - poder constituinte originário -, de elaborar a 
Constituição; e, numa outra camada, - poder constituinte derivado - a função de revisão 



da Constituição, superior às funções constituídas) e a Função Política ou Governativa, 
produz os atos políticos ou governamentais. P1108. 

Função ≠ Ato: A função corresponde a uma tarefa permanente que o órgão tem a seu 
cargo para produzir atos, que são, por sua vez, o resultado de cada momento em que 
essa mesma tarefa/atividade se processa e em que se pretende, precisamente, a 
aprovação de um ato jurídico-público.

Os ATOS são compostos por pressupostos, elementos e requisitos:

Pressupostos: correspondem às condições que têm que estar reunidas para que se 
promulgue um certo ato;

• Subjetivos: tem que existir um órgão autor do ato, por forma de se atribuir uma 
vontade ao mesmo;

• Objectivo: o mesmo órgão que elabora o ato tem que ter competência para o fazer, 
sob pena de invalidade;

Elementos: são os componentes ou as partes fundamentais que um determinado ato tem 
que ter para que possa afirmar a sua identidade como tal, e são diferentes entre si, 
podendo ser de diferente natureza: 

• Subjetivos: corresponde às motivações do poder que o elabora;
• Objetivos: referentes ao conteúdo do ato, à matéria sobre a qual ele versa;
• Formais: trata a forma externa do ato e o procedimento formal para sua 

elaboração;
• Funcionais: aborda qual o objetivo a prosseguir pelo ato em questão e o seu 

propósito; 

Requisitos: são as exigências que os atos devem cumprir para que não sejam 
fulminados  pela inexistência jurídica, pela nulidade ou pela anulabilidade;

• Posição do Direito Português:

No Direito Português, os atos que são reconhecidos como tal são atos com 
particularidades que fazem do nosso ordenamento singular em comparação com outros 
ramos do Direito. Corresponde, efectivamente, à ideia das 5 funções jurídico-públicas, 
estando o regime dos atos consagrado no Art112º da Constituição da Republica 
Portuguesa. Este artigo não refere a totalidade das fontes do Direito Português, por isso 
dizemos que é incompleto, não havendo qualquer referência a fontes externas como o 
Direito da União Europeia ou o Direito Internacional, ou mesmo a nível interno aos atos 
judiciais ou políticos, ou mesmo às leis de revisão constitucional. 

Porque falha o Artigo112º da Constituição da República Portuguesa? 

- Porque a sua epígrafe aponta para a ideia de que os atos jurídico-políticos têm que ser 
todos de natureza normativa, e nem todos o são;

- Porque está incompleto: externamente, por não fazer referência à função internacional 
e aos atos do Direito da UE e do Direito Internacional / internamente, por excluir os atos 
jurídico-públicos que, não sendo legislativos, podem ser normativos na mesma, como 
os atos políticos e alguns jurisdicionais;

- Porque erra na forma e estrutura que apresenta do ato legislativo, ao não autonomizar 
a forma das leis orgânicas;



- Porque exclui as leis de revisão constitucional do leque dos atos normativos, o que não 
deveria acontecer. 

1. Função Constitucional: corresponde ao momento de organização da vida coletiva, 
através de um documento fundamental denominado de Constituição, corresponde ao 
expoente máximo do poder público. Do ponto de vista material, é uma ordenação 
normativa da Ordem Jurídica Global com propósitos de durabilidade, fundadas numa 
legitimidade democrática. É o poder constituinte e o poder constituído de revisão;

Ato: A esta função cabe-lhe o Ato Constituinte de criar/aprovar uma Constituição,  o 
ato de elaborar Leis de Revisão Constitucional e de declarar Atos de Exceção 
Constitucional.

2.  Função Legislativa: produz ou leva à produção de leis, que são diferentes entre si,             
existindo essencialmente 4 (distinção P1115);

Ato: A esta função cabe-lhe a elaboração de quatro tipos de atos legislativos - as 
Leis Orgânicas (da competência da Assembleia da República), as restantes Leis (Stricto 
Sensus), os Decretos-Leis e os Decretos Legislativos Regionais.

3.  Função Política: foca-se no interesse geral, trata o funcionamento da actividade e dos 
órgãos políticos entre si, foca-se mais “nos corredores do poder”;

Ato: Os atos políticos, tendo a mesma importância hierárquica dos atos legislativos, 
distinguem-se pela forma, uma vez que não têm estrutura de leis (resoluções), e por 
vezes no conteúdo, por não abordarem questões de relevância quotidiana para o povo. 
Dizem respeito à intimidade do funcionamento e dinâmica do sistema de governo e dos 
órgãos políticos, não sendo, necessariamente, atos de natureza normativa, servindo mais 
para alterar o rumo político do país (por exemplo, atos eleitorais). Podem ser atos 
eleitorais, atos referendários, atos internacionais, atos comunitários ou atos governativos - 
P1116. 

4. Função Administrativa: subordinada a todas as funções acima descritas, é uma função 
de importância mais moderada, que se destina a impôr comportamentos a nível individual;  

Ato: São os regulamentos administrativos, os contratos administrativos ou os atos 
administrativos, podendo, por vezes, ser atos normativos.

5. Função Judicial/Jurisdicional: corresponde à função de dizer o direito e resolver litígios, 
apontando uma parte com razão;

Ato: Podem ser de diversa natureza, sendo que qualquer uma das decisões dos 
tribunais são de elevada importância - acórdãos -, fixando o Direito aplicado;

O problema é que no Direito Constitucional percebemos que as fontes do Direito se 
estendem para além destas. Remete-nos isto para um tema mais global - as Fontes do 
Direito.

• Fontes do Direito

A ideia de que as Fontes do Direito são aquelas que o Código Civil aponta nos seus 
primeiros artigos é uma realidade ultrapassada. Desde logo, refletida numa alteração do 



tipo de Estado e da técnica jurídica e do modo de entender as normas do Direito. 
Deveríamos olhar à Constituição, ao invés:

• Quando o Código Civil refere que a Lei é uma fonte de Direito, há que saber interpretar 
o sentido que ‘lei’ adota neste documento, à luz da Constituição. Aqui, toma um sentido 
amplo, correspondendo a uma boa parte dos atos que das funções derivam:  engloba a 
Constituição e os Atos Constitucionais, as fontes externas de Direito (o Direito 
Internacional e da UE), os atos legislativos ordinários, os atos políticos de natureza 
normativa (Resoluções parlamentares de cessação de vigência), e o Direito 
Regulamentar, onde a função administrativa gera normas.

• O Costume não é abordado pela Constituição da República Portuguesa diretamente, 
tendo que ser composto por um corpus e um animus. Porém, ele é uma fonte de Direito, 
porque se impõe por si próprio, ainda que não esteja equacionado nem na Constituição 
da República Portuguesa, nem no Código Civil.

• A Jurisprudência, enquanto conjunto das decisões dos tribunais não fixando Direito, 
mas resolvendo litígios. Quando o tribunal decide sobre determinadas pessoas, não cria 
regras jurídicas, mas cria, sim, um padrão que a adotar pelos julgados vinculativamente. 
No entanto, por vezes, a sucessão de decisões judiciais, tomadas em certas 
circunstâncias, pode dar origem a uma Fonte do Direito, preenchendo um vazio/uma 
lacuna ou determinando um padrão interpretativo da realidade de outras leis que 
existem e que sejam objeto de alguma dificuldade ou de uma interpretação discrepante 
entre tribunais, o que nos remete para o tema dos Assentos, que acabaram por ser 
considerados inconstitucionais. 

Os Assentos resolviam o problema da necessidade da certeza jurídica, através da 
uniformização do Direito, uma vez que é muito frequente que, perante uma mesma lei, os 
tribunais tenham interpretações diferentes, anulando a segurança da decisão jurídica. Os 
Tribunais Superiores deveriam garantir a uniformização da aplicação da jurisprudência, 
através dos Assentos. Mas estes foram declarados inconstitucionais, e surgem os 
Acordãos Uniformizadores de Jurisprudência, que não vinculam, externamente, a 
comunidade jurídica em geral, mas funcionam, sim, como uma orientação interna para os 
tribunais.

Para um Tribunal os poder declarar, tem que existir uma discrepância de tribunais 
inferiores face a uma mesma questão jurídica. 

• Como se resolvem os conflitos entre as Fontes do Direito?

Um sistema jurídico, que detém uma harmonia entre si, não pode ter incoerências. Uma 
pessoa não pode receber uma orientação dos tribunais oposta à que a lei indica. Quais os 
critérios de resolução das autonomias normativas? 

Pode haver pluralidade consonante de fontes, onde elas se complementam. 

No entanto, quando não é consonante, e as fontes entram em conflito, há 4 critérios a 
aplicar:

- Critério Hierárquico: Se duas fontes se contradizem, prevalece aquela que é de um 
nível hierárquico superior;



- Critério Temporal: Quando estamos perante fontes distintas do mesmo nível hierárquico 
aplica-se este critério, que define que a lei posterior derroga a lei anterior. Prevalece 
sempre a última decisão do legislador;

- Critério da Especialidade: A Norma Especial prevalece sobre a Norma Geral, quer seja 
anterior ou posterior à norma geral;

- Critério Funcional: Dentro de um mesmo patamar, a distinção pode não se resolver por 
nenhum destes dois critérios. Há leis mais importantes do que as outras e que, 
portanto, devem prevalecer, mesmo não sendo especiais ou posteriores. Pela sua 
função, dentro da realidade de um determinado regime jurídico, devem prevalecer 
estas mais importantes: Leis de valor reforçado > Leis comuns;

Exemplo: A Lei de Enquadramento Orçamental vai vincular, sempre, a Lei do 
Orçamento de Estado. Existe uma vinculação funcional. 

ACORDÃOS

1. Maternidade de Substituição

CONTRA FAVOR

A mulher estará a ser utilizada enquanto 
instrumento, ou enquanto meio. Aqui, é tomada 
como um meio para alguém atingir o seu fim - 
ter um filho. 

Estes contratos são gratuitos, a gestante não é 
paga, só recebendo dinheiro na medida dos 
seus gastos - não pode tomar esta decisão por 
desespero e necessidade de dinheiro, sendo 
que não recebe por isto.

A autonomia da pessoa humana só poderá 
existir na medida da dignidade, não podendo a 
mulher escolher algo que fira a sua dignidade, 
ao ser posta numa posição de instrumento. A 
autonomia tem que ser uma consequência da 
dignidade, e não o contrário. 

Os direitos e liberdades da gestante têm que 
ser respeitados, sendo um deles o direito à 
auto-determinação pessoal, ou seja, ao 
desenvolvimento próprio. Não podemos vedar 
a autonomia da gestante.

Na prática, nenhuma mulher tem total 
consciência do que é ter um filho. Certo que 
até pode acreditar que está ciente de como 
será estar grávida, mas tal ultrapassa a 
compreensão de quem nunca o experienciou.

A gestante afirma que o seu próprio projeto de 
vida, consciente, na posse plena das suas 
faculdades e ponderada, é o de ajudar uma 
família a ter um filho. É um consentimento 
esclarecido, estando as partes plenamente 
cientes e existindo uma plena convergência de 
vontades que, ainda por cima, não podem ser 
pagas.

A instrumentalização conduz à redução da 
dignidade e do valor da mulher.

Pelo contrário, o movimento de solidariedade 
da mulher que pretende ajudar um casal com o 
seu corpo não a reduz, mas sim, eleva.



Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, dizendo que, ainda que num momento 
inicial, o consentimento seja legitimo, podendo haver contratos de gestação de 
substituição, MAS tem que estar descrito o direito da mulher de interromper a gravidez e 
de poder assumir o projeto parental até às 6 semanas depois do nascimento da criança, 
por forma a não violar a dignidade da mulher. A questão não é a maternidade de 
substituição, mas sim a forma como a Assembleia da República legislou. Se a mulher não 
pode mudar de decisão e tem que manter a sua vontade, então é inconstitucional, pois 
vê-se a mulher enquanto objeto, desvalorizando a sua possibilidade de não querer, 
voluntariamente, a sua gravidez, ou seja, de abandonar a sua vontade, abandona-se a 
sua dignidade. Para além disso, o TC teve que declarar a inconstitucionalidade, porque 
não se criaram condições para proteger a alteração da vontade da mãe e 
consequentemente do feto. 

O TC defende que pode haver gestação de substituição, mas deve ser uma lei diferente, 
que escreva condições distintas, com um regime com direito ao arrependimento.

• Procedimento Para Analisar Princípios

- IGUALDADE:
Passo 1 - Distinguir os grupos vítimas de distinção;
Passo 2 - Enquadrar a distinção no contexto;
Passo 3 - Avaliar se há motivo razoável para distinção;

- SEGURANÇA JURÍDICA:
Passo 1 - Existe ou não uma expectativa?
Passo 2 - O que deu origem à expectativa? Foi um ato legítimo?
Passo 3 - A questão em causa frustra as expectativas?

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Para além disso, a gravidez comporta certas 
limitações para a vida da mulher, impedindo 
que ela se desenvolva com a mesma 
facilidade. 

Não são as pequenas limitações físicas que 
vedam a liberdade e a continuação da vida da 
mulher, sendo isto até uma ofensa para as 
mulheres, que se podem desenvolver de 
qualquer das formas, não sendo inválidas.

O consentimento da gestante nunca é livre, 
nem no início. Nunca há liberdade ou 
consciência sobre isto. A sua autonomia não 
vai ao ponto de se tornar objeto.

No início, o consentimento é livre e consciente, 
MAS tem que se manter durante todo o 
processo. Se se manter, existe dignidade. No 
entanto, a forma como está definido em 
Portugal este regime, é declarado, sim, 
inconstitucional. A mulher pode, sim, consentir, 
e isto é constitucional, mas a sua vontade não 
pode voltar atrás, tem que se manter.

CONTRA FAVOR



Função legislativa significa uma actividade contínua, atribuída a certas entidades, 
cuja primazia é detida pelo Estado, da qual se extraem resultados - os atos 
legislativos.

Esta função define-se e distingue-se em função de determinado critérios:

- Critério Formal: Dela resultam atos em forma de lei/decreto legislativo 
regional;
- Critério Material: Aquilo que se trata na função legislativa com conteúdo 
normativo - é ela que ordena a sociedade e que estabelece o funcionamento da 
mesma, definindo os crimes que deve haver, como devemos ser punidos, que 
regimes jurídicos devem vigorar, quais as regras de trânsito, como é o desenho da 
educação, etc;
-Critério Orgânico: função que é atribuída a órgãos maximamente representativos 
da comunidade política, com legitimidade democrática direta;

Há zonas legislativas em que a lei pode delegar para os regulamentos a feitura de 
certas normas, através de um processo de delegação, sendo que nas matérias 
mais importantes enunciadas pela Constituição da República Portuguesa a 
Assembleia da República tem competência exclusiva - reserva absoluta - que não 
pode transferir para outro órgão. Assim, retira-se à competência regulamentar 
algum poder, que passa para a mão da Assembleia da República. 

Os atos legislativos correspondem a regras gerais e abstractas, não localizáveis no 
tempo e no espaço, não existindo uma normatividade geral da função legislativa, 
que não é uma condição necessária desta função, entendo-se apenas que há 
certos tipos em que se exige essa mesma normatividade - leis de restrições 
direitos, liberdades e garantias, alguma legislação penal.

((Normatividade: abstração e generalidade))

- Princípios Legislativos

Princípio da Competência: Os órgãos só podem fazer leis se houver uma 
competência expressa para o fazerem, que deve estar definida ao nível da 
Constituição da República Portuguesa, não podendo ser delegada se a 
Constituição não o definir;

Princípio da Tipicidade: Os atos legislativos que corporizam a função legislativa 
estão tipificados, isto é, o legislador não pode inventar outras categorias de lei que 
não as previamente estabelecidas (os Assentos eram exemplo da violação deste 
principio ganhando uma força de lei não prevista);

Reserva Legislativa VS Competência Legislativa



COMPETÊNCIA LEGISLATIVA é o aspeto funcional, é o poder dado ao órgão 
jurídico-público para fazer leis.

Titularidade: Pode pertencer a um órgão Estadual ou Regional. Ou podem-
se conciliar competências legislativas de diferentes órgãos estaduais numa só 
entidade - matéria legislativa concorrencial/partilhada/em condomínio, não 
exclusiva de nenhum órgão. Também pode haver uma reserva de regime geral.
• Competência Legislativa para estabelecer Princípios (competência principial): 

responsável por definir as bases gerais do Estado; 
• Competência Legislativa Quadro: Há quem defenda uma distinção entre Leis 

Quadro e Leis de Base;
• Competência Ordinária/Extraordinária (exercida em termos ordinários ou 

extraordinários): é importante saber se a competência legislativa foi exercida em 
circunstâncias especiais, ou seja, se foi ou não exercida durante uma figura da 
Constituição da República Portuguesa como o Estado de Emergência ou Estado 
de Sítio - pode dar-se o caso de um determinado órgão não poder atuar em 
contexto ordinário, mas ganhar a possibilidade de o fazer em regime de exceção;

A competência pode ser delegada, exclusiva, concorrencial, mediante as suas 
matérias. Portugal assume descentralização legislativa unicamente com as 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, passando a existir três órgãos 
legislativos - o Governo, a Assembleia da República e as RAA e RAM.

 
Competência Legislativa:

Segundo o artigo 277º, a Assembleia da República também pode delegar as 
matérias de reserva relativa, quando incidirem em relevância local, contudo, esta 
opção nunca foi utilizada.

ATOS LEGISLATIVOS

Tipos de Lei Formal de acordo com a Constituição da República Portuguesa:

I. LEIS DE VALOR REFORÇADO - As leis de valor superior são denominadas Leis de 
Valor Reforçado (art. 112º/3). São elas as leis paramétricas (pressuposto normativo 
necessário) e as leis com procedimento especial (leis orgânicas; leis 

Reserva Absoluta Reserva Relativa Matéria Concorrencial Iniciativa Reservada

Matérias sobre as quais 
apenas a Assembleia da 
República pode legislar, 
nunca podendo delegar - 

Art. 164º CRP 

Matérias sobre as quais 
não só a Assembleia da 
República pode legislar, 
mas também o Governo 
mediante delegação da 

AR (decreto-lei 
autorizado) - Art. 164º 

CRP 

Matérias sobre as quais 
qualquer entidade com 
poder legislativo podem 

elaborar diplomas

• Governo: a Lei do 
Orçamento (depois, 
aprovada pela AR) + 
estatuto e organização 
interna

• Ilhas: estatuto próprio 
e leis eleitorais 
regionais

• AR: lei de revisão 
constitucional



obrigatoriamente votadas na especialidade pelo Plenário; leis que careçam de 
aprovação por maioria de 2/3; lei do Orçamento de Estado; leis das grandes 
opções dos planos). Definem-se pela importância das matérias que tratam, são 
aquelas que incidem sobre as matérias consideradas mais relevantes.  

Uma lei tem valor reforçado quando o seu conteúdo condiciona o conteúdo de outras leis 
ou quando o seu procedimento de aprovação condiciona outras criadas para a alterar, que 
têm de respeitar os mesmos requisitos formais, mesmo havendo competência do órgão 
em questão para legislar sobre aquela matéria.

A. Critério material: uma lei apenas é reforçada perante outra caso esta 
estabeleça os critérios materiais que esta tenha, obrigatoriamente, de seguir. 
Ex: Leis de autorização legislativa em relação ao decreto-lei autorizado; Leis de 
base (em matéria de reserva) em relação ao decreto-lei de desenvolvimento 
das bases; Lei de enquadramento do Orçamento de Estado em relação à Lei 
do Orçamento de Estado.

B. Critério formal: leis reforçadas em relação a todo o restante ordenamento 
jurídico - leis cujo procedimento de aprovação se afasta da regra geral, sendo 
mais exigente e, no caso de alteração, revogação ou suspensão por parte de 
outras, estas terão de seguir as mesmas formalidades. Ex: leis aprovadas por 
maioria absoluta, lei aprovadas por maioria de 2/3, leis com iniciativa reservada, 
leis que carecem de pareceres, leis votadas na especialidade no Plenário.

1.2: Leis orgânicas:
1. Têm um regime especial de fiscalização preventiva, sendo que a fiscalização deste 

tipo de normas pode ser requerida tanto pelo Presidente da República, como pelo 
Primeiro-Ministro ou pelo Parlamento, exigindo deste, unicamente, uma minoria (a 
oposição no Parlamento serve para estes casos);

2. Carecem de aprovação por maioria absoluta na votação final global;

Cavaleiro de lei reforçada: Dentro de uma lei de valor reforçado podem encontrar-se incluídas matérias que 
não são de valor reforçado e devem ser tratadas como tal, isto é, estarem incluídas numa lei com matéria 
de lei reforçada não as torna beneficiárias do mesmo regime. São as matérias que a Constituição prevê que 
têm valor reforçado, não as leis onde elas se encontram.

II. Leis em stricto sensus, também da Assembleia da República - a Constituição da 
República Portuguesa atribui competências legislativas ao Governo, à Assembleia da 
República e a ambos, simultaneamente. Como se processa a distinção entre estas 
matérias que cada um trata?

a) Reserva absoluta da Assembleia da República, só a Assembleia da 
República legisla;

b) Reserva relativa da Assembleia da República, só pode legislar mediante 
permissão do Governo - decreto legislativo autorizado por leis de 
autorização legislativa. Estas leis existem por forma a fazer o aparelho 
estadual fluir com maior rapidez, porque muitas vezes as normas têm 
grande especificidade técnica, melhor tratada pelo Governo; 

c) Reserva absoluta do Governo, ele nunca pode delegar;



d) Reserva concorrencial, matérias em que tanto a Assembleia da República e 
o Governo, através de leis e de decretos-leis, respetivamente, podem 
legislar. É definida de uma forma genérica e residual e são manterias 
atribuídas de uma forma lógica;

III. Decretos-Leis, leis elaboradas pelo Governo;
IV. Decretos Legislativos Regionais, as leis das Assembleias Legislativas Regionais. Há 

até certas matérias que mesmo a Assembleia da República pode delegar nestas 
Assembleias regionais;

As leis Constitucionais não se incluem dentro desta listagem, uma vez que não podem ser 
considerados atos legislativos, mas sim atos constitucionais, acima, portanto, de qualquer 
um dos acima enunciados.

Apreciação Parlamentar de Atos Legislativos corresponde ao controlo feito pela 
Assembleia da República, da atividade legislativa delegada no Governo, podendo revogar, 
manter ou intervir com emendas num decreto-lei. O processo é muito rápido, mais 
expedito e onde o Parlamento é todo-poderoso. Tem que ser requerido nos 30 dias 
subsequentes à publicação do decreto-lei no Diário da República.

A Assembleia da República propõe as bases gerais de uma determinada norma, e o 
Governo desenvolve-a com maior especificidade, com atenção à necessidade de ir ao 
encontro do regime geral em que a norma surge. 

PROCESSO LEGISLATIVO
        Como se fazem as leis?

O facto do procedimento de elaboração de uma lei pressupor várias etapas e passos 
cuidadosamente estruturados, denota uma maior transparência, publicidade, 
racionalidade e correção técnica.

Não se trata apenas do procedimento legislativo de elaboração das leis orgânicas, feitas 
na Assembleia da República. Na verdade, há tantos procedimentos legislativos quantos 
atos legislativos estão previstos na Constituição da Republica Portuguesa. 

Há uma distinção de procedimentos conforme os órgãos que intervêm e a natureza do ato 
(parlamentar ou governamental). Para além disso, há procedimentos legislativos sujeitos 
a um regime especial, por exemplo, a apreciação parlamentar de decretos-leis ou a 
emissão de uma lei de alteração legislativa (geral ou especial). São dois diplomas 
produzidos de um modo que obedece a regras especiais, e não a regras do processo 
comum. Por fim, há também certos casos de urgência legislativa, ainda que o instituto 
seja escasso, em que o procedimento legislativo tem que ser acelerado, passando a ser 
extraordinário (normal ou urgente).

Procedimento “Standard”: 
- Iniciativa: Quem pode dar início?
- Deputados (iniciativa reservada para revisão constitucional); 
- Grupos parlamentares;
- Comissões especializadas;



- Governo (iniciativa reservada em Lei do Orçamento de Estado e Lei das Grandes 
Opções dos Planos ou atos económicos - lei-travão);

- Assembleias Legislativas das Regiões (alterações aos estatutos); 
- Iniciativas legislativas populares. 

- Como acontece uma iniciativa popular? É regulada pela L nº17/2003. Cabe a  
todos os cidadãos portugueses recenseados no território português e no 
estrangeiro e deve reunir, no mínimo, 20000 assinaturas. Podem propor leis 
relativas às competências legislativas da Assembleia da República, excluindo as 
alterações à Constituição da República Portuguesa e as matérias de teor 
económico. Submetem-se ao mesmo processo (generalidade - especialidade - 
consulta obrigatória da comissão que representa os cidadãos - votação final 
global).

- Instrução legislativa: audição da apreciação técnica protagonizada por comissões 
especializadas ou eventuais. A Assembleia da República deve ouvi-las em matéria de 
legislação laboral, legislação autárquica local, legislação económica e social e 
alteração em legislação regional;

- Aprovação legislativa: Primeiro há uma discussão e votação na generalidade (análise 
do Plenário), depois discussão e votação na especialidade alínea a alínea (comissão 
especializada), por fim, adoção da redação definitiva;

- Promulgação do Presidente da República: Pode requerer a fiscalização preventiva, 
pode promulgar ou pode vetar, no prazo de 20 dias. O veto deve ser fundamentado e 
volta para a Assembleia da República. A Assembleia da República pode confirmar o 
decreto (maioria absoluta ou agravada) e o Presidente da República tem de promulgar 
no prazo de oito dias / introduzir alterações (maioria relativa) / não confirmar o decreto. 

- Referenda Ministerial;

- Eficácia;

• PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA: 

1. Iniciativa legislativa: é o poder atribuído a um conjunto de entidades para propor 
ao Parlamento que considere a aprovação de uma determinada lei sugerida, ou 
seja, é basicamente o poder de impulsionar o procedimento legislativo. É preciso 
ter em conta se o poder vem de dentro ou de fora da Assembleia da República: 
Caso esteja dentro, há que se apresentar um texto com motivos - projeto de lei -, 
caso venha de fora, chama-se a este diploma “proposta de lei”. Os deputados 
NÃO podem apresentar projetos de lei sobre todas as matérias, como, por 
exemplo, sobre a revisão constitucional ou sobre o aumento da despesa ou 
diminuição da receita - regra do travão fiscal. Por exemplo, sobre as leis de 
autorização legislativa ou sobre o Orçamento de Estado só o Governo é que pode 
ter a iniciativa. Quando parte dos cidadãos, têm que recolher, pelo menos, 20000 
assinaturas para que o Parlamento possa considerar que deve ponderar aquela 
proposta.

a) Há que se distinguir a iniciativa legislativa dos impulsos legiferantes, sendo 
estes últimos uma simples sugestão para se dar início à feitura das leis, não 
obrigatório (ex: decisão positiva sobre a inconstitucionalidade de uma norma 



por omissão, decisão da declaração do Estado de Guerra, decisão referendária 
vinculativa);

A iniciativa pode ser interna ou externa / geral ou específica / originária ou superveniente. 
Há iniciativas reservadas, como por exemplo, as leis de revisão constitucional que só 
podem ser propostas por deputados; a Lei de Orçamento de Estado, da competência 
única do Governo; as Assembleias Legislativas Regionais são as únicas com competência 
para alterar os estatutos político-administrativos e leis eleitorais regionais. 

O Governo tem iniciativa legislativa sobre a competência exclusiva da AR, por outro lado, 
a AR não tem iniciativa legislativa para com o Governo e a sua competência exclusiva.

A iniciativa legislativa pode ser empreendida por deputados, pela Assembleia Legislativa 
das RA, por grupos parlamentares ou por iniciativa popular (20000 eleitores). 

2. Instrução: consiste na recolha de informação sobre o assunto vertido no projeto 
ou na proposta de lei, através da Comissão Parlamentar Especializada (para 
onde as leis são dirigidas após o Presidente da República as receber 
primeiramente), para que, já no âmbito da especialidade, se proceda à recolha de 
informação necessária. Há um conjunto de pareceres ou opiniões recolhidos, que 
tanto podem ser obrigatoriamente solicitados porque a Constituição da Republica 
Portuguesa e o Regimento da Assembleia da República assim o exigem (i.e: 
legislação laboral, tem que se ouvir as entidades patronais e sindicais; ou 
autarquias locais; ou sobre as regiões autónomas), como podem não o ser. Fase 
em que os especialistas explicam aos deputados certos meandros de um 
determinado assunto.

1. Discussão Pública (não é obrigatório): Quando o Parlamento através do seu 
site dá a conhecer aos cidadãos um conjunto de projetos de lei para que as 
pessoas se pronunciem e o relator da Comissão Parlamentar respetiva reúne a 
informação. FAZ PARTE DA FASE DA INSTRUÇÃO.

3. Aprovação Parlamentar: Ocorre em três momentos distintos - Discussão e 
Aprovação na generalidade, Discussão e Aprovação na especialidade e Votação 
Final Global. Há um conjunto de diplomas que se agrupam por temas que são 
debatidos na Assembleia da República, aparecendo pontos de vista divergentes - 
não se discute pormenores, mas sim a filosofia geral do diploma. Sendo aprovado 
na generalidade, é remetido para a especialidade (“baixam à Comissão”), onde se 
dá a mesma discussão, mas a análise e a votação (!!) dão-se artigo a artigo, logo, 
é uma tarefa muito mais minunciosa. O projeto pode ter passado com os seus 
20 artigos na generalidade, e chegando à especialidade, pode voltar a passar, 
mas reduzido a 15, ou tendo um artigo totalmente alterado. Por fim, chegamos à 
votação final global, que não tem grande importância prática, porque, na maioria 
das vezes, não se alteram as opiniões dos deputados desde a votação na 
especialidade até à votação final. A partir deste momento e até se completar o 
procedimento chama-se Decretos da Assembleia da República. 

A. Os textos legislativos aprovados pela Assembleia são votados, em regra, por maioria 
simples (mais a favor do que contra), designando-se Decretos até serem 



publicados como Leis, após promulgação pelo Presidente da República e referenda 
pelo Primeiro-Ministro. 

B. A aprovação de algumas Leis, designadas Leis Orgânicas, exige uma maioria 
absoluta (PELO MENOS 116 a favor) dos Deputados em funções (referem-se, por 
exemplo, às eleições para a Assembleia da República e Presidência da República, ao 
regime do referendo, à organização da defesa nacional). 

C. Para além dessas, a aprovação de leis e de normas sobre outras matérias 
constitucionalmente determinadas (que a Constituição da Republica Portuguesa 
especifique) carece de maioria qualificada de dois terços dos deputados presentes, 
desde que superior à maioria absoluta dos deputados em funções.

D. As leis que aprovam alterações à Constituição, na sequência de um processo de 
revisão constitucional da exclusiva iniciativa e competência da Assembleia da 
República, designam-se Leis Constitucionais e têm de ser aprovadas por maioria de 
dois terços dos Deputados em funções.

4. Promulgação: Depois da aprovação, podem-se reservar uns dias para a redação 
final do diploma, e ele é enviado pelo Presidente da Assembleia da República,  
para o Presidente da República. Este pode, no prazo de 8 dias, optar entre a 
fiscalização preventiva (quando tem dúvidas acerca da constitucionalidade do 
diploma), ou, no prazo de 20 dias, entre a promulgação ou o veto. Se promulgar, 
o diploma segue; se decidir exercer o seu direito de veto, tem que explicar à 
Assembleia da República o porquê. Havendo o veto, a Assembleia retoma o 
diploma e ou dá razão ao Presidente da República (o processo legislativo do 
diploma caduca); ou se dá a confirmação, obrigando o Presidente da República a 
promulgar agora à segunda e exigindo uma maioria absoluta e em certas 
matérias até 2/3; ou, por fim, uma solução de compromisso, em que a Assembleia 
da República mantém o decreto, mas com alterações que satisfaçam os reparos 
do Presidente, reapreciando o diploma, mudando alguns artigos que foram objeto 
de censura pelo Presidente da República, que pode, de novo, vetar, por não se 
tratar de uma confirmação. Ou seja, o Presidente da República só pode vetar uma 
vez cada diploma, mas se houver alguma modificação a um mesmo, pode vetar 
novamente - desde que mudanças tenham sido introduzidas, pode voltar a vetar.

5. Referenda Ministerial: Depois da Assembleia da República aprovar por três 
vezes um decreto, e do Presidente da República o promulgar, o Governo ainda 
tem que dar o seu acordo a este mesmo diploma. Não faz muito sentido 
democraticamente, mas é um instituto que, embora obsoleto, se vai mantendo. 
Geram-se muitas discussões à volta da obrigatoriedade deste passo. Tem uma 
mera função notarial. Não tem prazo, mas deve ser imediatamente após o 
Presidente da República promulgar.

6. Eficácia (Publicação): Atribui transparência ao diploma. Com a referenda 
ministerial do diploma, ele finalmente existe e é válido informalmente. No entanto, 
ainda não está em vigor. Para entrar em vigor e ter eficácia jurídica, ele tem que 
ser publicado no site do Diário da República. Se o diploma relativo à publicação 
nada disser, existe um período de vacatio legis de 5 dias, ao fim dos quais o 
documento entra em vigor.



• Procedimento legislativo do Governo: iniciativa sempre interna com dever prévio de 
informação específica ——— pareceres dos Ministros competentes + dever de 
audição de entidades externas (Ministro das Finanças tem especial poder) ——— envio 
de projetos para circulação e agendamento e circulação e apreciação preliminar 
——— reunião de secretários e do Conselho de Ministros ——— promulgação ——— 
referenda.

• Procedimento legislativo regional: iniciativa (deputados ou grupos parlamentares ou 
Governo regional através do Plenário), instrução, deliberação, assinatura do 
Representante da República, publicação no Diário da República.

O procedimento legislativo dos decretos-leis é semelhante, mas o veto político em 
relação a estes é absoluto, suspensivo.

O procedimento legislativo dos decretos legislativos regionais é, também semelhante, 
mas aqui quem detém o direito de assinar ou de vetar é o representante do Presidente da 
República. + P1209

Maiorias necessárias:

A. Maioria simples: Havendo uma votação, vence a posição que reúne mais votos que 
qualquer uma das alternativas (não são tidas em consideração as abstenções), ou 
seja, mais votos a favor do que contra. Art. 116º/3 Constituição da Republica 
Portuguesa.

B. Maioria Absoluta: Apura-se tendo em conta o número de deputados presentes, ou 
seja, tem de estar presente um número de deputados superior ao número de 
deputados em efetividade de funções. Actualmente, existem 230 deputados em 
efetividade de funções, logo, para uma posição vencer em votação terá de reunir pelo 
menos 116 votos. Artigo 168/5 e 195/f).

C. Maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções: o número dos deputados 
que vota a favor tem de representar pelo menos 2/3 de 230 – pelo menos 154. Art. 
286º.

D. Maioria de 4/5 dos deputados em efetividade de funções: pelo menos 184 deputados 
têm de votar a favor para aprovação da lei. Art. 284º/2.

• Declaração Estado de Emergência e o Princípio da Proporcionalidade

Princípio da Proporcionalidade tem a ver com, sempre que o Estado intervêm na vida das 
pessoas ou com a restrição de direitos fundamentais, analisar se esta restrição é 
necessária conforme os fins em vista.

Estado de Emergência (calamidade pública, menos grave) e Estado de Sítio (conflito 
armado) - Estado de Exceção - aplica-se um regime excepcional devido a um contexto 
excepcional. O seu objetivo é, face a uma situação excepcional, alargar os poderes do 
governo, para que este possa atuar mais rapidamente. No entanto, mesmo assim o 
Governo está limitado pelo Art19º e pelo decreto em que se declara o Estado de 
emergência.



Artigo 19.º
Suspensão do exercício de direitos

1. Os órgãos de soberania não podem, conjunta ou separadamente, suspender o 
exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de 
estado de emergência, declarados na forma prevista na Constituição.
2. O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados, no todo ou 
em parte do território nacional, nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças 
estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de 
calamidade pública.
3. O estado de emergência é declarado quando os pressupostos referidos no número 
anterior se revistam de menor gravidade e apenas pode determinar a suspensão de 
alguns dos direitos, liberdades e garantias suscetíveis de serem suspensos.
4. A opção pelo estado de sítio ou pelo estado de emergência, bem como as respetivas 
declaração e execução, devem respeitar o princípio da proporcionalidade e limitar-se, 
nomeadamente quanto às suas extensão e duração e aos meios utilizados, ao 
estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional.
5. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência é adequadamente 
fundamentada e contém a especificação dos direitos, liberdades e garantias cujo 
exercício fica suspenso, não podendo o estado declarado ter duração superior a 
quinze dias, ou à duração fixada por lei quando em consequência de declaração de 
guerra, sem prejuízo de eventuais renovações, com salvaguarda dos mesmos limites.
6. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência em nenhum caso 
pode afetar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania, a não retroatividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a 
liberdade de consciência e de religião.
7. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência só pode alterar a 
normalidade constitucional nos termos previstos na Constituição e na lei, não podendo 
nomeadamente afetar a aplicação das regras constitucionais relativas à competência e ao 
funcionamento dos órgãos de soberania e de governo próprio das regiões autónomas ou 
os direitos e imunidades dos respetivos titulares.
8. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência confere às autoridades 
competência para tomarem as providências necessárias e adequadas ao pronto 
restabelecimento da normalidade constitucional.

Só em situações graves e excepcionais é que se podem suspender certas normas da 
Constituição (a Constituição como um todo permanece em vigor e como o documento 
mais importante e a ser respeitado), aquelas que estão expressamente dispostas na 
declaração do Presidente. 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

1. Só se pode decretar Estado de Emergência em situações verdadeiramente 
excepcionais;

2. O decreto do Presidente da República tem que fundamentar qual a situação de 
exceção e o porque de se estar decretar Estado de emergência - “calamidade”, “já 
tinha sido decretado Estado de Alerta, mas não é suficiente”. Tem que respeitar o 
art19º, pelo que há direitos que nunca podem ser suspensos;

3. O decreto tem que indicar quais os direitos afetados,mediante o respeito pelo 
princípio da proporcionalidade, nenhum outro poderá vir a ser limitado - É uma 



permissão ao governo de adotar medidas que interfiram com estes direitos e só estes, 
é este decreto que baliza a atuação do governo;

4. O Estado de Emergência tem que ser definido espacial e temporalmente, num limite 
temporal máximo de 15 dias, por forma a obrigar o Presidente da República a 
reavaliar a situação do Estado de Emergência;

O Estado de Sítio permite que as Forças Armadas garantam a reposição da ordem 
pública, para que não acresça ao cenário de caos desde já a desordem e o caos da 
população. 
Em Estado de Emergência, o Governo só vai atuar no limite do decreto do presidente e 
não mais, não tendo que passar pelo procedimento legislativo standard, mas sim por um 
muitíssimo mais célere. O objectivo do limite dos 15 dias é a fiscalização da atuação do 
Governo, para que não acabemos como um Estado totalitário.

Artigo 23º
1 — Com salvaguarda do que sobre esta matéria constar da declaração do estado de sítio ou do 
estado de emergência quanto aos direitos, liberdades e garantias cujo exercício tiver sido suspenso 
ou restringido, nos termos da Constituição e da presente lei, os tribunais comuns mantêm-se, na 
vigência daqueles estados, no pleno exercício das suas competências e funções.  

Todas as restrições feitas às liberdades, com especial destaque dado às das deslocações 
têm que permitir excepções, nomeadamente, o acesso à saúde, aos hipermercados, ao 
exercício físico e a outros serviços/bens essenciais. 

Teste da proporcionalidade: 

• É adequado? Serve para se se salvaguardar o fim em causa?

• É necessário? Ou seja, não havia outra alternativa que permitisse salvaguardar o 
interesse público de uma forma menos grave?

CASOS PRÁTICOS

1. Perante a grave crise económica que assolava o país, o Governo pediu ao Presidente da 
República a convocação de um referendo nacional, perguntando aos portugueses se 
aceitariam a redução em 25% de todas as remunerações e vencimentos dos cargos e 
funções políticas, pelo período transitório de 5 anos. 

Dada a urgência da matéria e com o justo receio de os juízes do Tribunal Constitucional 
considerarem tal referendo inconstitucional – sendo certo que iriam decidir em causa 
própria, acreditando-se que nunca veriam com bons olhos a redução dos seus próprios 
vencimentos em 25% – o Presidente da República prescindiu da intervenção daquele alto 



tribunal e convocou o referendo para o mês seguinte. O Povo Português, por 77% dos 
votos expressos, com uma afluência às urnas nunca vista antes, votou esmagadoramente 
no “sim”. 

Dando cumprimento à votação referendária, no dia seguinte, o Governo aprovou em 
Conselho de Ministros uma resolução estabelecendo a nova norma de redução, em 25%, 
dos vencimentos de toda a classe política, resolução que, três dias depois, seria publicada 
no Diário da República, entrando imediatamente em vigor.  

- Quid iuris? 

1º- A decisão de referendo é uma decisão do povo. Para o referendo ser decretado há um 
processo semelhante ao das leis - segundo os termos do disposto no artigo 115º da 
Constituição da Republica Portuguesa, alguém tem que propor a iniciativa de referenda, 
depois há uma votação na Assembleia da República que depende, finalmente, do 
Presidente da República, que tem que dar a ultima aprovação. Neste caso, o Governo é 
que propõe este referendo, e pode fazê-lo. Contudo, coloca-se uma questão - esta 
proposta satisfaz um requisito positivo: trata matéria de interesse nacional, até porque 
tudo isto ocorre em momento de crise nacional, e como tal, faz sentido ser proposto um 
referendo; mas satisfaz, também, um requisito negativo: uma vez que a matéria que o 
referendo aborda (neste caso as remunerações políticas) não está disposta no Art115º/4, 
podendo, como tal, ser julgada inconstitucional. As matérias do Art164º (competência 
exclusiva da Assembleia da República) não podem ser sujeitas a referendo nacional, 
muito embora sejam de relevante interesse nacional - uma vez que a remuneração 
politico está incluída no Art164º m), não pode ser sujeita a referendo. Para além disso, 
sendo que o Governo nunca pode legislar sob as matérias do Art164º, então também não 
pode dar inicio a uma proposta de referendo - mesmo que fosse matéria referendável 
(neste caso, não o é, mediante o disposto no Artigo115º d) que exclui as matérias 
abrangidas pelo Artigo164º), o Governo não poderia ter a iniciativa, por não ser matéria da 
sua competência. 

2º- O referendo é o único mecanismo de eleição que está sujeito a uma fiscalização 
preventiva vinculativa por parte do Tribunal Constitucional. Se o procedimento foi 
feito sem o recurso à fiscalização preventiva obrigatória, isto expõe automaticamente o 
artigo à inconstitucionalidade, uma vez que foi levado avante sem recurso a um passo 
fundamental para o seu processo e como tal é, portanto, simultaneamente uma 
inconstitucionalidade orgânica, sendo que teria que ser a Assembleia da República a 
legislar, através de resolução (é um ato político com “força afim da força de lei”, ou seja, 
força vinculativa em casos raros) nunca o Governo; e formal, já que se pressupõe 
sempre a fiscalização preventiva, que aqui foi desvalorizada e ultrapassada.  



2. Dois Deputados da Assembleia da República, sentindo-se ultrapassados em todo o 
procedimento legislativo, e também discordando da demagógica medida política do 
Governo de redução dos vencimentos dos políticos, pediram, em nome da câmara, a 
sujeição a apreciação parlamentar da resolução governamental. 

Reunida em plenário, verificando-se a presença da totalidade dos Deputados em 
efetividade de funções, a Assembleia da República deliberou, através de lei de revisão 
constitucional, por 103 votos a favor, 2 contra, e 105 abstenções, a modificação daquela 
resolução no sentido de dela serem excluídos os vencimentos dos Deputados da 
República, que assim conservariam os vencimentos anteriores. 

Por descargo de consciência, a diploma foi remetido ao Tribunal Constitucional para 
fiscalização preventiva da constitucionalidade, mas o Presidente da República promulgá-
lo-ia sem esperar pelo acórdão daquele Tribunal, pois que este não se propunha respeitar o 
encurtamento do prazo de decisão para 15 dias, imposto pelo Chefe de Estado por razões 
de urgência, embora o sentido posterior do acórdão, tornado público duas semanas 
depois, tivesse sido no sentido da inconstitucionalidade do referido diploma.  

- Quid iuris? 

1º- Os deputados pretendem submeter esta iniciativa do governo para apreciação 
parlamentar, o que não é possível de acordo com a Constituição da Republica 
Portuguesa, uma vez que o governo atuou por resolução, não por decreto-lei. Aqueles 
que são aprovados na competência legislativa do governo nem sequer podem ser 
apreciados de forma alguma. 

2º- Para haver um processo de revisão constitucional, a matéria em causa tem que ser 
matéria de revisão constitucional, logo, tem que estar presente na Constituição da 
Republica Portuguesa e não em lei ordinária. A Assembleia da República poderia incluir a 
remuneração política, até, na Constituição da República Portuguesa através da própria 
revisão. O critério orgânico estava satisfeito, porque a Constituição da República 
Portuguesa seria revista pela Assembleia da República como deveria; no entanto, não 
tinha havido a maioria necessária para revisão constitucional - 2/3. Depois, envia ao 
Presidente da República. Posteriormente, a Assembleia da República nem espera pela 
decisão do Tribunal Constitucional, promulgando-o. Põe-se uma questão - o TC pode 
fiscalizar preventivamente uma lei de revisão constitucional? Se assim fosse, o Presidente 
da República poderia sempre vetar as leis, através de as enviar para o TC. Esta 
promulgação seria sempre inconstitucional, porque a partir do momento em que o 
Presidente da República envia a lei para o Tribunal Constitucional, o seu poder de 
promulgação fica congelado até decisão do Tribunal. Neste caso, esta espera não é 
respeitada - “mas o Presidente da República promulgá-lo-ia sem esperar pelo acórdão 
daquele Tribunal”. 



Resumindo: A revisão constitucional não cumpre a maioria qualificada e põe-se a questão 
de se se cumpriram os limites temporais. Há também a questão de saber ou não se o TC 
poderia julgar a inconstitucionalidade disto. 

3. Adalberto, o mais antigo dos presidentes de câmara do país e presidente de uma 
autarquia madeirense, indignado com a diminuição do seu vencimento em 25%, decidiu 
efetuar três diligências, com o objetivo de repor o bom nome dos políticos, tão ultrajado 
pelos últimos acontecimentos estimulados por um Governo que apelidou de “populista”: 

- fazer queixa ao Provedor de Justiça, que recomendou ao Governo a imediata revogação 
da resolução aprovada, sob pena de ele próprio o fazer ao fim de dois meses; 

- reunir um conjunto de 10 000 assinaturas de cidadãos portugueses, residentes em 
Portugal e com residência no estrangeiro, para apresentar na Assembleia da República 
uma iniciativa legislativa popular de revogação da resolução do Governo, o que se 
alcançou quatro meses depois, apesar de o Parlamento, com medo de uma opinião 
pública adversa, ter rejeitado analisar o documento em comissão, dando assim por 
terminado o respetivo procedimento legislativo;  

- solicitar à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a emissão de um 
decreto legislativo regional repondo, para os políticos madeirenses, os anteriores 
vencimentos, o que foi logo aceite por se versar matéria de interesse regional, só nelas 
podendo legislar os órgãos regionais.  

- Quid Iuris? 

1º- O Provedor de Justiça não tem poder decisório, pelo que esta queixa não tem 
cabimento, sendo que não há nada que daqui possa resultar em termos concretos.  

2º- O autarca reúne 10000 assinaturas, sendo que o numero necessário é 35000, estas 
assinaturas não reúnem o requisito do numero mínimo. Esta lei define que existe iniciativa 
popular em certas matérias, contudo salvo excepções, como as matérias do Art164º. 

3º- O Adalberto pediu um decreto legislativo regional, que foi imediatamente aceite pela 
Assembleia Legislativa da Madeira. Será que a Assembleia Legislativa o pode fazer? Aqui 
põe-se a questão de divisão de tarefas entre órgãos do Estado e órgãos das Regiões 
Autónomas. Embora a Assembleia Legislativa tenha um estatuto político-administrativo 
próprio, o estatuto dos órgãos constitucionais - incluindo os órgãos regionais - só pode ser 
resolvido ao nível da Assembleia da República. Logo, este decreto será sempre 
inconstitucional por inconstitucionalidade orgânica, uma vez que tem que partir da 
Assembleia da República. 



4. Bércio, presidente de um clube de futebol do distrito de Portalegre, e frustrado por 
nunca ter sido eleito Deputado da República, insurgiu-se contra a providência da 
Assembleia da República, considerando-a inadmissível à luz do princípio da igualdade, 
pelo que interpôs um pedido de fiscalização da constitucionalidade da mesma, que seria 
aceite. 

O Tribunal Constitucional proferiu um acórdão, com força obrigatória geral, em que 
decidiu, por junto, a invalidação dos diplomas do Governo e da Assembleia da República, 
não por causa do princípio da igualdade, mas aplicando o princípio do Estado de Direito, 
visto que as reduções dos vencimentos dos políticos só poderiam aplicar-se, em qualquer 
caso, aos titulares de cargos futuros. 

Em resposta a uma reação generalizada de repulsa por esta decisão por parte da opinião 
pública portuguesa, um conjunto de universitários criou, em notário da baixa de Lisboa, 
um novo partido político, com o único princípio programático de “moralizar a vida 
política portuguesa”, pretendendo construir um blog crítico na internet. 

O Primeiro-Ministro, auxiliado pelos serviços secretos, considerou essa pessoa coletiva, 
não um partido, mas uma associação subversiva da legalidade democrática e decretou a 
sua extinção, ao mesmo tempo declarando o estado de sítio na Região Militar de Lisboa, 
até que uma onda de simpatia que, entretanto, se gerou ao redor deste novo partido, com 
adesões em massa de novos militantes, se tivesse definitivamente esfumado. 

- Quid iuris?  

1º- Esta lei seria sempre inconstitucional, quer pela violação do princípio da igualdade, 
quer porque a remuneração num cargo não poderá ser alterada de um momento para o 
outro. Um partido político não é registado no Notário, mas sim num TC - logo, existe um 
problema formal no que toca à sua criação. 

2º - Os partidos políticos tem que ser criados de acordo com determinados critérios e 
limites e são uma expressão da liberdade associativa. Neste caso, nada do proposto é 
contra a constituição e cumpre os objetivos que um partido deve perseguir. 

3º- “O Primeiro-Ministro (…) decretou a sua extinção”. Mesmo que o partido fosse um 
partido subversivo, nunca poderia o governo extingui-lo. Aqui existe uma reserva 
jurisdicional atribuída ao TC, já que só ele o poderia fazer. 

4º- “… Ao mesmo tempo declarando o estado de sítio na Região Militar de Lisboa”. Esta 
parte é, também, inconstitucional, uma vez que a declaração de qualquer um dos Estados 
de Exceção é feita pelo Presidente da República, mediante aprovação da Assembleia da 
República. Nunca o Governo poderia ter esse poder. 



5. O Governo, em 2 de abril de 2014, aprovou um decreto-lei de criação do Ministério da 
Comunicação Social. Mas como oPresidente da República recusou a promulgação do 
mesmo, converteu-o em proposta de lei, a qual viria a ser aprovada pelo Parlamento, em 2 
de maio, por 40 votos a favor, 35 contra e 62 abstenções.  

Em 24 de junho, a Assembleia da República, em segunda deliberação, tendo havido veto 
presidencial, por 135 votos a favor, 81 contra e 10 abstenções, confirmou a criação do 
Ministério e, ao mesmo tempo, atribuiu-lhe competência para intervir, pelos meios 
necessários, a fim de combater programas ilegais ou antidemocráticos na rádio e na 
televisão.  

Em 28 de junho, o Presidente da República pediu a apreciação preventiva do diploma pelo 
Tribunal Constitucional. E este, em 16 de agosto, pronunciou-se pela inconstitucionalidade 
da norma respeitante à criação do Ministério da Comunicação Social.  

Devolvido à Assembleia da República, ela, por unanimidade, confirmou esta norma, em 2 
de setembro. Logo a seguir, em 8 de setembro, o Presidente da República procedeu à 
promulgação, por a considerar então obrigatória. E em 2 de outubro deu-se a publicação. 
Em 21 de novembro, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução, logo a seguir 
publicada, pela qual o Primeiro-Ministro ficou investido na competência prevista na nova 
lei. 

Há dias, a Rádio X, da terra Z, incitou a população a constituir milícias populares contra a 
droga e o Primeiro-Ministro determinou a sua suspensão por 30 dias, por tal ser ilegal e 
antidemocrático.  

Como a referida rádio não se calasse, o Primeiro-Ministro ordenou à Radiodifusão 
Portuguesa que a encerrasse. Porém, o Presidente desta negou-se a fazê-lo, invocando a 
inconstitucionalidade da medida.  

Entretanto, com o objetivo de a lei ser bem aplicada nas Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira, foram as respetivas assembleias legislativas autorizadas pela Assembleia da 
República a emitir a correspondente legislação no prazo de cinco anos.  

Analise as questões jurídico-constitucionais pertinentes. 

- Quid Iuris?  

1º- Como estamos perante uma matéria sobre a qual só o Governo pode legislar, a 
criação de um Ministério seria legítima. No entanto, o Presidente da República recusou a 
promulgação do decreto que aprovaria esta criação, através de veto político (absoluto 
perante decretos-leis). Face a isto, transforma-se este decreto em proposta de lei 
aprovável pela AR, no entanto, esta matéria é de exclusiva competência do Governo, pelo 
que a AR não pode intervir – inconstitucionalidade orgânica por incompetência. Perante 



isto, e face ao veto presidencial, a AR confirma a criação do Ministério com a verificação 
do quórum necessário. Contudo, isto, efetivamente, não pode suceder dado que a AR não 
pode legislar sobre tal situação, incorrendo, então numa inconstitucionalidade orgânica. 

2º- Quatro dias depois de vetar, o Presidente da República pediu ao TC a fiscalização 
preventiva do diploma. Ele pode, efetivamente, fazê-lo; no entanto, tem apenas oito dias 
para o fazer nos dias subsequentes a lhe chegar o diploma - 4 dias depois de promulgar 
ou vetar já passou o prazo. Antes de ponderar promulgar ou vetar tem que existir sempre 
o juízo preventivo. 

4º- O TC deve intervir no prazo de 25 dias, podendo este prazo ser encurtado por razões 
de urgência. Neste caso, também já tinha ultrapassado os 25 dias, pelo que não é 
constitucional. 

5º- A República procedeu, então, à sua promulgação, após estas revisões. A Assembleia 
da República pode considerar que o Tribunal Constitucional apreciou o diploma de forma 
errada, pelo que não pode ser valorizada. Não só não deveria ter aprovado, como 
também aprovou fora do tempo. 

6º- O Presidente da República podia promulgar se o quisesse fazer, não sendo 
obrigatório. 

7º- A competência em causa atribuída originalmente ao Primeiro-Ministro é a que vem no 
parágrafo seguinte, ou seja, a de suspender o funcionamento de rádios que tivessem 
comportamentos que incitassem ao discurso populista e a favor da constituição de 
milícias populares contra a droga. Suspende e determina o encerramento da rádio. O 
presidente da rádio disse que tal ato era inconstitucional. este ato nunca pode ser um ato 
de governo. Havendo a liberdade de comunicação social enquanto Direito Fundamental, 
nunca os órgãos da administração podem suspender - muito menos encerrar - esses 
mesmos órgãos, porque atuam ao abrigo de um Direito Fundamental. Mesmo que atue de 
forma ilegal e incite verdadeiramente à formação de milícias, nunca cabe o seu 
encerramento ao Governo, teria sempre que ser uma medida legislativa. Claro que a 
medida seria inconstitucional, porque o governo estaria a atuar ao abrigo de um ato de 
natureza administrativa, que não tem as competências necessárias para violar um direito 
fundamental. 

8º- É possível haver autorização legislativas da Assembleia da República às Assembleias 
Legislativas das Regiões? Sim, segundo os termos do artigo 227º. O problema é que esta 
matéria não era da competência da Assembleia da República, mas sim do governo que, 
por sua vez, não pode atribuir autorização legislativa às regiões autónomas. Logo, 
embora havendo a figura genérica da autorização legislativa da Assembleia da República 
às Assembleias Legislativas, esta competência era do domínio da competência exclusiva 
do Governo, pelo que existiria aqui uma dupla inconstitucionalidade.  



6. Respondendo aos insistentes apelos da opinião pública, em 19 de abril, a Assembleia da 
República aprovou, em votação final global, depois de um longo e tortuoso trabalho de 
votação na especialidade na comissão do poder local, por 117 votos a favor, 105 contra e 
duas abstenções, nova legislação eleitoral autárquica, ao mesmo tempo que autorizou o 
Governo a legislar em matéria de finanças locais, pelo período de 3 meses.  

Dias depois, por iniciativa do Governo, a Assembleia da República aprovaria, com 90 
votos a favor, 60 contra e 1 abstenção, nova legislação sobre o estatuto remuneratório dos 
autarcas, em compensação pela mudança daquelas regras eleitorais.  

Dando cumprimento à autorização legislativa concedida, em 20 de julho, o Conselho de 
Ministros para os Assuntos Políticos aprovou o respetivo decreto-lei, simultaneamente que 
também procedeu a correções na orgânica do Ministério da Administração Interna, na 
sequência das alterações eleitorais introduzidas. Enviado ao Presidente da República, este 
exerceu o direito de veto sobre a parte do diploma respeitante a esta orgânica ministerial, 
promulgando a parte restante no prazo de 25 dias.  

Considerando que este decreto-lei teria violado a lei de autorização legislativa, os 
Deputados do Partido Radical pediram a sua apreciação parlamentar, tendo a Assembleia 
da República resolvido o seguinte: dada a proximidade das eleições autárquicas, a 
acontecer dentro de um mês, a resolução da recusa de ratificação só haveria de entrar em 
vigor no mandato autárquico seguinte, ou seja, um pouco mais de 4 anos mais tarde.  

As associações de municípios e de freguesias, não tendo sido consultadas na elaboração da 
nova legislação autárquica, impugnaram a validade eleitoral de todas as eleições 
autárquicas que tiveram lugar no país, tendo o Tribunal Constitucional invalidado todas 
elas e mandado proceder à repetição das mesmas.  

Aprecie as diversas questões jurídico-constitucionais que considera pertinentes.  

- Quid Iuris? 

1º- As leis aprovadas são válidas? Do ponto de vista deliberativo, há quorum e uma 
maioria a favor, pelo que não é isto que constitui um problema. A matéria eleitoral 
autárquica é, efectivamente, da competência da Assembleia da República, ou seja, 
também este pressuposto se verifica. Aqui a questão prende-se com se para esta matéria 
a maioria requerida é outra, uma maioria especial. Segundo o Art166º/2 esta lei é uma lei 
orgânica, que estabelece como requisito especial o facto de exigir uma maioria agravada 
na votação final global - maioria de 2/3. Há uma derrogação da norma geral e aplica-se a 
título excepcional uma regra que exige uma maioria especial. 

2º- O Governo pode legislar sobre este assunto? Partimos de legislação primária para 
sustentar a legislação do governo. Também a lei de autorização legislativa ao governo 
pode existir - a legislação neste caso poderia ter sido atribuído ao governo por tratar 
finanças locais. Contudo, não recolhendo 2/3, não se cumpriu um requisito processual, 
que é a maioria deliberativa obrigatória. 



3º- Surge uma nova lei da Assembleia da República, existe quórum e aborda o estauto 
remuneratório. Do ponto de vista de forma do ato, não é lei orgânica, mas sim uma lei 
comum. Existiria, portanto, uma maioria - quando nada se diz, recorre-se ao artigo 116º/1. 
O Governo autorizou a autorização legislativa a 20 de julho e há-que saber se está a 
respeitar os 3 meses do prazo, que se conta a partir do momento em que a lei entra 
em vigor e que termina quando aprova o decreto-lei em Conselho de Ministros. Um 
decreto-lei autorizado é especifico porque o seu titúlo de validade é  

4º- O Presidente da República pode promulgar um decreto-lei? Sim. O Presidente da 
República pode vetar politicamente ou requerir uma fiscalização preventiva, também. 
Neste caso, houve um veto e promulgação parcial, e isto não pode ser - não há vetos 
parciais.  

5º- A matéria sobre a qual os deputados se estavam a pronunciar era a parte sobre a qual 
eles tinham competência. Se decidir não fazer nada, o decreto continua a vigorar, se 
quiser desaprovar, tem que elaborar uma resolução, mas se quiser introduzir alterações 
tem que o fazer sob a forma de leis. Aqui, num âmbito de um processo de apreciação, não 
era através de uma resolução, mas sim sobre a forma de lei, produzindo efeitos só 4 anos 
mais tarde. Estamos perante uma inconstitucionalidade procedimental. 

6º- A Assembleia da República deve promover a consulta das autarquias nos projetos a 
que a elas disser respeito. Isto conduz a uma inconstitucionalidade indireta ou ilegalidade. 

7º- As associações de municípios e freguesias não tem uma legitimidade direta junto do 
TC para invalidarem as eleições. O que deveria acontecer era, perante cada ato eleitoral, 
os candidatos impugnarem as eleições nos tribunais de comarca.  

IV - Os Deputados A do Partido X e B do Partido Y apresentaram, em 22 de fevereiro de 
2018, um projeto de lei na Assembleia da República sobre as bases do sistema de ensino. 

O projeto continha uma disposição de acordo com a qual seria obrigatório que a educação 
nos 1o e 2o ciclos seguisse uma matriz católica, maioritária no Estado Português. 

Descontente com este projeto, o Conselho de Ministros apresentou, em 15 de março de 
2018, uma proposta de referendo ao Presidente da República sobre as bases do sistema de 
ensino, contrária à ideia do projeto dos Deputados A do Partido X e B do Partido Y. 

O Presidente da República, sem mais, convocou de imediato o referendo. 

A Assembleia da República, ignorando este processo, aprovou o projeto de lei dos 
Deputados A do Partido X e B do Partido Y, enviando-o, em 28 de março de 2018, para 
promulgação do Presidente da República. 

Em 6 de abril seguinte, o Presidente da República requereu a fiscalização preventiva da 
constitucionalidade do decreto da Assembleia ao Tribunal Constitucional, tendo-se este 
órgão pronunciado pela sua inconstitucionalidade. 



Faça uma apreciação jurídico-constitucional das situações acima expressas.  

- Quid Iuris? 

1º- Os deputados podem apresentar um projeto de lei? Sim, podem, têm direito de 
iniciativa legislativa. 

2º- Uma norma diz que a matriz do Estado português deve ser católico. Evidentemente, 
não pode acontecer isto, uma vez que o principio de liberdade religiosa é um dos mais 
invioláveis na constituição. O estado português é um estado laico, e havendo uma religião 
oficial, não haveria liberdade religiosa. Seria sempre uma incnstitucionalidade. 

3º- O governo atua em contrário do que estava em marcha e apresenta ao Presidente da 
República um pedido de referendo sobre a mesma matéria e o Presidente da República 
convoca-o de imediato. Este assunto, efetivamente, poderia ser sujeito a referendo (ainda 
que fosse, logo à partida, declarado inconstitucional pelo TC, por ser uma questão que 
feria o princípio do Estado Laico). Aqui há a omissão da fiscalização preventiva 
obrigatória, pelo que existiria uma inconstitucionalidade procedimental. 

4º- O Governo pode propor um referendo sobre matéria na qual não é competente para 
legislar? Não, regra geral não pode. Teria que ter atuado indiretamente, via a atuação da 
Assembleia da República que poderia, sim, propor um referendo. 

V - No âmbito duma investigação criminal relativa a uma alegada rede de pedofilia, e na 
sequência da edição de um trabalho conjunto desenvolvido por uma estação de televisão e 
um jornal semanário, surgem notícias alegadamente incriminatórias de A, cidadão 
estrangeiro residente em Portugal. 

Neste enquadramento o referido indivíduo é detido sem que seja de imediato presente ao 
Juiz e assim permanece durante cerca de 72 horas. 

A detenção do cidadão A funda-se num decreto-lei recentemente promulgado pelo PR e 
publicado no Diário da República. 

Resolva o seguinte caso:

O diploma estabelece o seguinte: a) "No âmbito duma investigação criminal, a autoridade 
policial poderá optar pela detenção do suspeito por forma a garantir que não haja interferência no 
curso da investigação. A detenção assim determinada poderá ocorrer pelo prazo máximo de 48 horas 
para cidadãos portugueses e 72 horas para cidadãos estrangeiros."; b) “No âmbito dos processos 
relativos a indícios de prática de atos de pedofilia admite-se o levantamento das garantias 
processuais estabelecidas na respetiva lei”.  



- Quid Iuris? 

1º- A detenção nestes termos funda-se num decreto-lei, que teria que ser autorizado pela 
Assembleia da República por ser matéria do âmbito dos direitos, liberdades e garantias. 

2º- Desde logo, a distinção entre estrangeiros e portugueses para efeitos de detenção é 
inconstitucional - uma discriminação em função de uma nacionalidade. Aqui, o que 
interessa é analisar a detenção preventiva e suas regras. Este decreto-lei nunca poderia 
ser aprovado, uma vez que é inconstitucional, devido à violação do princípio da igualdade 
e por violar o período máximo de detenção preventiva.  

VI- A Associação “Liberdade Sempre”, criada por cidadãos portugueses e estrangeiros, no cartório 
notarial de Sesimbra, dirigiu a todos os candidatos presidenciais, por ocasião da campanha para a 
eleição do Presidente da República, um manifesto reclamando a revogação do artigo 288o da 
Constituição Portuguesa, considerando-o contrário ao espírito libertador da Revolução de 25 de 
Abril de 1974.  

O candidato presidencial X, uma vez eleito, enviou uma mensagem à Assembleia da República no 
sentido de esta proceder à eliminação do referido artigo 288o. O Presidente da Assembleia da 
República, aceitando a sugestão, marcou logo o prazo de um mês, como manda a Constituição, e 
todos os partidos políticos concordaram com a mensagem presidencial e, em 18 de Março de 2006, 
a alteração pretendida seria aprovada pelos Deputados, com 175 votos favoráveis, 40 votos contra e 
1 abstenção.  

No mês seguinte, os mesmos Deputados viriam a aprovar uma nova lei de revisão constitucional 
com o seguinte conteúdo: 1) a eliminação do planeamento económico, 2) a revogação dos direitos 
das comissões de trabalhadores e da gratuitidade do ensino superior; 3) a admissão da pena de 
morte em caso de crimes de terrorismo; 4) a criação das regiões autónomas do Algarve, do Alentejo, 
da Beira e do Minho; 5) a eliminação da presença dos ex- Presidentes da República na composição 
do Conselho de Estado.  

Enviado o pedido de fiscalização da constitucionalidade desta nova lei de revisão constitucional, o 
Tribunal Constitucional viria a aceitar a teoria das normas constitucionais inconstitucionais, 
invalidando a norma do ponto no 5, mas dizendo que tal teoria nunca poderia aplicar-se nos outros 
números mencionados.  

2. Entretanto, Berta, cidadã marroquina casada com Abel, tunisino, há dois anos e vivendo em 
Estremoz, deu à luz uma menina, a quem pretendem atribuir a nacionalidade portuguesa.  

Tendo dirigido o respetivo pedido á autoridade competente e como esta associação considerava que 
algumas das referidas alterações constitucionais punham em causa valores constitucionais 
fundamentais.  



- Quid Iuris? 

1º- Antes de mais, um processo de revisão constitucional encontra-se submetido a 
diversos limites. Desde logo, só cabe à Assembleia da República empreender uma 
revisão, que tem que reunir uma maioria agravada de 2/3, e a Constituição só pode ser 
revista (ordinariamente) de 5 em 5 anos - caso se quisesse rever antes deste prazo, teria 
que existir uma maioria de 4/5. Aqui, a iniciativa era do Presidente da República, pelo que 
o procedimento começou pela entidade errada e, como tal, estava mal desde a sua 
origem. Quanto à maioria, aqui este critério até estaria aprovado se fosse uma revisão 
ordinária. Contudo, neste caso, estamos perante uma iniciativa de revisão extraordinária, 
e não se reuniu a maioria de 4/5 necessária.  

2º- Nunca se pode alienar os limites materiais expressos da Constituição da República 
Portuguesa. Porém, eliminado este artigo (não pode, isto é um mundo fictício), dá-se um 
processo de revisão, passando a haver cinco matérias nas quais houve uma mudança 
substancial.  

3º- O artigo288º foi revogado, mas o Tribunal Constitucional depois diz que isto não 
poderia acontecer, ficamos sem saber o que aconteceu a este artigo. Ou partimos do 
pressuposto que a primeira revisão eliminou este artigo, logo, agora há um campo livre 
para se alterar a matéria que se quiser - e depois decidir se com estas alterações 
sofremos uma transição constitucional -; ou consideramos que o artigo288º não foi 
revogado, e temos, portanto, que saber se estes 5 pontos se encontram protegidos por 
este mesmo artigo, ainda, então, sobrevivente. 

—————

GARANTIA E REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO
E SEUS MECANISMOS DE DEFESA

As garantias distinguem-se entre: 

• Extraordinárias: Trata, unicamente, o Estado de exceção, uma vez que é excepcional 
na sua ocorrência e na sua profundidade, pelo que é a figura que mais altera a 
Constituição; 

• Ordinária: Há um conjunto de garantias que fazem a defesa de uma ordem 
constitucional, mas que não se destinam a regulamentar situações de exceção; 

• Internas: Há mecanismos que se encontram consagrados na própria Constituição e, 
como tal, que a defendem por dentro; 



• Externas: São os mecanismos oferecidos pelos outros ramos do Direito que 
concorrem para a defesa da Constituição (maior exemplo sendo o Código Penal, que 
define sanções para a violação do texto fundamental); 

• Gerais: Correspondem aos mecanismo que têm uma vocação para proteger qualquer 
parte da Constituição, não se dirigindo a uma parte em específico, mas sim a detetar a 
ocorrência de infrações à Constituição - revisão constitucional, Estado de exceção, 
fiscalização da constitucionalidade; 

• Especiais: Dirigem-se especificamente a certas normas da Constituição, apenas 
combatendo certos fenómenos que podem por em causa a ordem constitucional de uma 
forma mais intensa - a perda de direitos fundamentais, a proibição de partidos 
inconstitucionais, a proibição de associações totalitárias, o ilícito criminal politico (crimes 
de responsabilidade e contra o Estado), objeção de consciência, direito de resistência; 

• Políticas, legislativas, administrativas ou judiciais: Dependem do órgão de que partem; 

• Informais: Destinam-se à proteção de certos valores constitucionais no comportamento 
das pessoas; 

• Institucionais: Incumbências especificas do poder público; 

A principal garantia é a… 

FISCALIZAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE: A Constituição estabelece processos 
para garantir que o Estado faz atos conforme a constituição - são os mecanismo que 
existem por forma a detetar inconstitucionalidades e que apontam consequências para 
esta mesma infracção. 

A parte IV da Constituição da República Portuguesa erra ao excluir da lista de garantias 
constitucionais a revisão constitucional e ao omitir o Estado de Exceção. 

Aceitar que a Constituição possa ser revista é uma garantia preventiva da sua 
perpetuação e flexibilização face aos tempos - a revisão constitucional é um mecanismo 
de garantia da Constituição. A revisão constitucional existe porque toda a sociedade 
existe numa dinâmica e mudança e de evolução. 

- Crimes contra a Constituição: 

- Crimes de responsabilidade dos cargos políticos (‘Atentados contra a 
Constituição’); 

- Crimes contra o Estado: quando alguém viola princípios que se destinam a 
proteger a ordem constitucional e os seus princípios mais basilares; 

Os direitos fundamentais podem acatar certos limites relacionados com a defesa de 
certos princípios fundamentais da ordem constitucional, como o direito à liberdade de 
associação. Também as limitações à formação de partidos políticos pretende 
salvaguardar a ordem constitucional, já que se impede a formação de partidos com 
tendências racistas, xenófobas ou degenerativas - a Constituição da Republica 



Portuguesa até admite uma opinião contra aquilo que no seu texto está disposto, porém 
não quando isso puder incitar ao ódio. Não pode haver partidos que defendam um Estado 
Federal, uma vez que um partido federalista contraria o princípio do Estado unitário.  

• Direito de resistência é, nomeadamente, um artigo de proteção da Constituição da 
República Portuguesa. Não é o direito à rebelião, mas sim o direito que eu tenho de não 
acatar e poder resistir a uma ordem que seja inconstitucional. A resistência é um 
mecanismo de auto-tutela em que o cidadão concorre para a proteção da Constituição 
da República Portuguesa através de uma via menos formal. É o direito de reagir face a 
uma situação de, por exemplo, totalitarismo, auxiliando na defesa da proteção da 
Constituição; 

As normas constitucionais inconstitucionais são o fruto da compilação em normas de 
princípios contrários entre si. Há uma conciliação de valores contraditórios - numa mesma 
constituição, há uma norma referente à existência do salário mínimo e da iniciativa liberal 
privada. 

O conceito de inconstitucionalidade é diferente do de ilegalidade, uma vez que a 
primeira se prende com a contradição da Constituição; e a segunda, à oposição ou à 
desconformidade inaceitável face à lei. O nosso sistema também permite fiscalizar a 
ilegalidade, através do poder do Tribunal Constitucional e os restantes, que pode ocorrer 
quando uma lei contraria um tratado internacional ou quando uma lei ordinária contraria 
uma lei de valor de reforçado (exemplo: a declaração do Estado de Emergência não pode 
contrariar a lei-quadro que estabelece o regime do Estado de Sítio, a lei 44-86). Esta 
contradição resolve-se mediante o critério hierárquico do estatuto reforçado destas leis. A 
ilegalidade manifesta-se, hoje em dia, como uma inconstitucionalidade indireta. 

Há, ainda, um outro tipo de discrepância - a ilicitude - que se opõe ao conceito de 
inconstitucionalidade. Envolve um grande juízo de censura e utiliza-se mais na violação 
de leis que se imponham no âmbito de Direito Privado (a violação destas normas gera 
ilicitude e não ilegalidade). Por exemplo, ao comprar uma câmara para um computador, 
achamos que não é o que queremos e vamos devolver, exercer o nosso direito ao 
arrependimento dentro do prazo. Imaginemos que a empresa não aceita a devolução 
desse material e cobra uma taxa que não estava no contrato… estará a cometer um ato 
ilícito. É um juízo de desconformidade associado à violação geral de normas, 
normalmente, de atos jurídico-privados. 

• INCONSTITUCIONALIDADE 

Modalidades de inconstitucionalidade: 

• Contra princípios: o Direito também é composto por princípios e é precisamente no 
bloco da constitucionalidade que tal aparece (surgem da análise da Constituição). 
Deduzindo princípios, a Constituição pode ser violada não apenas nas normas 
expressas que tenha, mas também nos princípios implícitos ou explícitos que tenha;  

• Por ação: quando algo é feito contra o disposto Constituição; 



• Por omissão: por vezes incorremos num crime não por violar uma norma, mas por não 
exercermos um determinado dever ou por ter uma determinada postura (ex: bater e 
fugir). A inconstitucionalidade por omissão prende-se com negligência de determinados 
passos que impedem o bom funcionamento da Constituição - por exemplo, ao realizar 
um referendo, se o Presidente da República omite o pedido de fiscalização preventiva 
ao Tribunal, saltando uma fase necessária, o ato final (por ação) do referendo é 
declarado inconstitucional. A Constituição atribuía uma função ao legislador e ele não 
cumpriu com ela; 

• Explícita / Implícita: violação da norma/príncipio; 

• Distinção conforme o vício de que padece a constitucionalidade (tem sempre que ser 
uma inconstitucionalidade por ação quando existe um vício): 

- (Extensão pode ser…) 

- Total: todo o ato é inconstitucional; 

- Parcial: só uma parte do ato é que cai na inconstitucionalidade: 

- Orgânica: o vício reside no órgão que origina o ato, está relacionado com o autor 
do ato - ex: o Governo legislar sobre matéria reservada da Assembleia da 
República; 

- Formal: prende-se com a forma do ato - ex: um diploma revestir a forma de 
decreto quando deveria existir sob a forma lei; 

- (Procedimental): (por vezes dentro da formal) trata do procedimento - ex: publicar 
uma lei feita pelo Governo sem promulgação do Presidente da República; 

- Material: aborda o conteúdo - ex: legislar a permitir a pena de morte, quando a 
Constituição defende a abolição desta mesma; 

- Originária: quando, desde a criação de um diploma, ele tem um vício inconstitucional; 

- Superveniente: quando inicialmente o diploma não foi considerado inconstitucional, 
mas com o passar do tempo e com a alteração do parâmetro constitucional, esse 
mesmo diploma passa a sê-lo; 

- Pretéria: o juízo de constitucionalidade ocorre em função de um parâmetro 
constitucional anterior; 

- Presente: o juízo de constitucionalidade dá-se no presente; 

Consequências da inconstitucionalidade: 

• Invalidez: a desconformidade com a Constituição da República Portuguesa implica a 
invalidez = declaramos o ato como inválido, quer dizer que fica incapaz de produzir 
efeitos jurídicos, não permanecendo na ordem jurídica, por fim a eliminar o vício - 
regime geral;  



• Inexistência jurídica: é o desvalor mais grave, nunca produz efeitos jurídicos e nem é 
preciso declará-lo de tão óbvia que é esta mesma inexistência; 

• Responsabilidade jurídica de atos inconstitucionais: crimes contra o Estado, há uma lei 
específica para os cargos politicos que, se cometerem crimes constitucionais na prática 
de suas funções têm que acatar sanções correspondentes; 

• (Ineficácia): quando há, regra geral, uma violação na parte da eficácia; 

Consagração substantiva: passa-se quando a ordem constitucional considera preferível 
manter um ato inconstitucional do que o fulminar com valor negativo, defendendo haver 
um valor no caso concreto mais relevante que o da proteção da Constituição. 

Consagração adjetiva: quando os atos jurídico-constitucionais não são judicialmente 
sindicáveis, sendo o juízo de inconstitucionalidade inoperável; 

Regime da responsabilidade P1260. 

Garantia da Constituição - FISCALIZAÇÃO 
Em ordem à sua perpetuação, manutenção e flexibilização, a Constituição institui 
mecanismos formais que garantem o seu controlo e a sua melhor condição e maior 
segurança possível - os mecanismos de controlo de constitucionalidade. Controla atos de 
órgãos que devendo ser-lhe obedientes, pretendem atacá-la.  

Numa primeira fase, é necessário saber qual a origem do órgão fiscalizador. Pode dar-se 
o caso de ser um órgão político e não judicial. A fiscalização da constitucionalidade pode 
ser feita, por vezes, por orgãos administrativos (fiscalização administrativa da 
constitucionalidade), uma vez que eles também estão submetidos à Constituição; ou por 
orgãos políticos (fiscalização político-parlamentar); ou, por fim e de preferência, pela 
entidade maxima da justiça em Portugal, os tribunais (fiscalização judicial). Esta é a 
fiscalização preferível, uma vez que são entidades totalmente independentes e imparciais,  
é neles que reside a pureza extrema, atuando com base em critérios específicos. Há hoje 
uma preocupação muito grande - e que impede que a titularidade resida noutros titulares 
que não os tribunais - com o principio da transparência.  

Algo a analisar, igualmente, é o número de orgãos a fiscalizar. Pode haver uma 
fiscalização espalhada por todos os tribunais, segundo uma hierarquia e através de 
recursos (fiscalização difusa). Pode-se classificar de fiscalização singular ou plural, 
conforme o número singular ou plural dos órgãos que têm a função.  

Convém, também, conhecer a natureza dos atos e saber quais os atos sindicáveis. 
Saber se se trata de um ato omissivo ou comissivo, de todos ou de parte dos atos, e qual 
a abrangência da fiscalização.  

Posteriormente, é importante conhecer o momento do controlo: fazendo um controlo a 
priori, no momento em que o ato já está desenhado - e neste caso estamos perante uma 
fiscalização preventiva, porque o ato ainda não está promulgado -, ou a posteriori, num 
momento em que o ato está terminado e já foi publicado - fiscalização sucessiva.  



Uma outra classificação a fazer (um pouco mais processual) é relativa à forma processual 
escolhida, a fiscalização por ação ou por excepção.  

Se estivermos perante uma fiscalização concreta, é sempre por via de exceção, porque 
nunca tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade, mas sim a resolução de um 
litígio, abrindo-se uma exceção - o Tribunal emite um diploma a vedar a utilização de uma 
lei que poderia resolver o litígio por ela ser inconstitucional.  

Pode, também, haver casos de ações de constitucionalidade. Aqui não se propõe uma 
ação segundo a qual se chega, lateralmente, à declaração de inconstitucionalidade, mas 
é a própria ação que oficializa essa mesma inconstitucionalidade. Correspondem à 
acidental (aparece por uma razão colateral) e à principal (quando parte do início). 

Devemos distinguir também a inconstitucionalidade objetiva e subjectiva - tem em conta 
os interesses persecutidos. Quando visa sobretudo proteger o meu hemisfério jurídico, 
dá-se uma fiscalização subjetiva; quando pretende garantir critérios objetivos da 
legalidade jurídica, é objetiva. A fiscalização concreta é mais subjectiva, e a abstrata e 
preventiva é mais objetiva. 

OS GRANDES MODELOS DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE 

Fiscalização Difusa (USA): O modelo norte-americano pauta-se (1) pela possibilidade de 
todos os tribunais poderem fiscalizar a constitucionalidade; (2) pelo facto do seu sistema 
fiscalização não estar congregado na Constituição - em 1803, foi a primeira vez em que o 
Tribunal decidiu que tinha o direito de sindicar os atos do executivo e do legislativo; (3) é 
um sistema concreto, parte sempre de um caso que chega ao tribunal. Ficou conhecida 
como o sistema da Judicial Review. Qualquer tribunal afere. Nos EUA a 
interdependência significa a faculdade de um poder judicial decidir os litígios que são 
colocados com autonomia e independência, mas também de deitar a mão aos atos  
inconstitucionais que são da função legislativa, dizendo que os atos não podem 
prevalecer pois são inconstitucionais.  

Modelo concentrado (Áustria e Europa): No Séc. IXX na Europa, entendeu-se que a 
fiscalização feita por mais do que o órgão judicial não era uma ameaça à separação de 
poderes, apenas uma proteção do Direito. Aqui existe uma separação com inter-
depedência, numa relação inter-orgânica. Vigorava - como em Portugal - uma fiscalização 
parlamentar. Com a Constituição de Weimar, há uma mudança de paradigma. A Áustria 
pretendia saber como fazer, agora independente e já nascida, o sistema da 
constitucionalidade das leis - nasce o Tribunal Constitucional. Só o Tribunal 
Constitucional pode fiscalizar. É sobretudo um mecanismo de fiscalização parlamentar, 
isto é, era o parlamento que devia chamar a atenção sobre ao atos da administração, não 
sobre os seus (porque “ninguém é bom juiz em causa própria”). 

Fiscalização Política (França): Resultado da muito específica concepção da separação de 
poderes, uma vez que surge aqui esta teoria, pela mão de Montesquieu. Numa primeira 
fase, a fiscalização política podia ser empreendida através de um órgão político comum, 
ou então, a partir de órgãos específicos, não judiciais mas de natureza política, a quem 



tivesse sido dada a incumbência de fazer a fiscalização da constitucionalidade. Esta foi a 
experiência da IV República Francesa, na constituição de 1946. Aqui, apareceu o Comité 
Constitucional, que não era um órgão integrado no poder judicial, mas sim político. Hoje 
(na V República) existe um Conselho Constitucional, um órgão que tratasse, 
especificamente, da fiscalização.  

USA: Qualquer tribunal fiscaliza. 

Portugal: Só um tribunal fiscaliza. 

França: Um órgão especifico criado para fiscalizar. 

Hoje o Estado de Direito exige que haja instituições independentes que façam a 
fiscalização da constitucionalidade das leis. Também é verdade que tem havido a 
convergência de modelos que eram antagónicos mas que têm vindo a convergir através 
de diferentes mecanismos – convergência entre o modelo americano e o modelo 
austríaco. 

• Experiência portuguesa – 4 períodos:

- Liberal Monárquico (século XIX): Fiscalização Parlamentar e fiscalização política - 
política de natureza parlamentar. Os tribunais estavam fora da matéria da 
constitucionalidade;

- Implantação da primeira República, a 5 de outubro de 1910, pela primeira vez em 
Portugal instituiu-se um mecanismo de Fiscalização Judicial da constitucionalidade 
assumido como tal, mas à maneira americana (por influência indireta da constituição 
brasileira de 1891) - fiscalização difusa da constitucionalidade;

- Constituição de 1933 - aceitava-se a Fiscalização Judicial, mas também se 
aceitava a Fiscalização Parlamentar, no entanto, nenhuma foi posta foi posta em prática 
pois era um ambiente político muito condicionado pelo regime e nenhum juiz, nem 
Parlamento, ousava contrariar leis feitas por Salazar;

- 1976 - plenitude de um sistema de fiscalização da constitucionalidade “como deve 
ser”;

FISCALIZAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE EM PORTUGAL 

Ao assumir o seu cargo, o Presidente da República jura cumprir e fazer cumprir com a 
Constituição. Ele é, implicitamente, um órgão de fiscalização da constitucionalidade. 
Contudo, a ‘boa’ fiscalização é a judicial, e nenhuma outra.  

Na sua essência, o sistema de fiscalização português assenta na intervenção dos 
tribunais e combinando o modelo americano e o austríaco, uma vez que temos, 
simultaneamente, a atuação de tribunais comuns e de um Tribunal Constitucional - 
sistema misto: poder de fiscalizar está atribuído a todos os tribunais. O nosso sistema é 
preventivo e sucessivo, funcionando a priori e a posteriori. Para além disso, a fiscalização 
opera-se em casos comissivos (por ação) e omissivos (por omissão).  



Sistema de fiscalização português:  

1. Fiscalização essencialmente jurisdicional; 

2. Sistema misto difuso e concentrado; 

3. Sistema preventivo e sucessivo; 

4. Sistema de fiscalização da inconstitucionalidade por ação e por omissão; 

O bloco da constitucionalidade está, também, claramente definido e a fiscalização é total. 
No entanto, o mecanismo de controlo dá-se apenas face às normas para com a 
Constituição, não se pode fiscalizar atos não normativos. O legislador, ao fazer esta 
ressalva, pretendia excluir os atos políticos, que não seriam, à partida, sindicáveis. Para 
além disso, os costumes são também afastados do texto constituinte. Os atos de Direito 
privado também podem ser declarados inconstitucionais - se aceitarmos a eficácia privada 
dos direitos fundamentais (se eles se aplicam nas relações de pessoas que atuam ao 
abrigo do direito privado), então é possível que os atos privados atuem contra a 
Constituição. O Estado de Direito pressupõe que não pode haver nenhum ato que atue 
contra a Constituição, e se tal se passar, o tribunal terá de atuar sempre no sentido de 
invalidar aquele ato jurídico. 

Na prática, isto encaixa-se em 4 tipos de fiscalização: 

• Fiscalização Sucessiva: quando um determinado diploma já foi publicado / ARG: não 
tem eficácia jurídica ainda, não está em vigor;  

• Fiscalização Preventiva: O Presidente da República, ao receber um novo projeto de lei, 
deve procurar submetê-lo a uma fiscalização preventiva, para determinar se ele poderá 
ir em frente, ou não. Este tipo de fiscalização submete apenas algumas normas, o 
Tribunal Constitucional tem 25 dias para apreciar o pedido e, se achar inconstitucional, 
declara a inconstitucionalidade por via de um documento. Nessa circunstância o órgão 
que emitiu o diploma, ou o confirma por maioria de 2/3 dos deputados, ou reformula, ou 
simplesmente não atua e o processo caduca. É útil para filtrar as inconstitucionalidades 
desde o primeiro momento, sem permitir que sejam aprovadas normas que firam os 
direitos fundamentais // ARG: É aquela que serve para prevenir a entrada em vigor de 
normas inconstitucionais, portanto, antes da sua entrada em vigor - Presidente da 
República pergunta ao TC. Inclui projetos lei e propostas de referendo; 

• Fiscalização Concreta: aplica-se a uma situação atual e concreta da vida real e tem que 
se submeter às fontes consideradas constitucionais unicamente // ARG: Considera-se 
que uma norma concreta num caso concreto está a ser inconstitucional - é pedir a 
fiscalização de uma norma que esteja a ser aplicada a um caso concreto, aqui os 
particulares já podem intervir, até porque pode afetar um caso seu - quando estou a ser 
afetada na minha vida num processo judicial;  

• Fiscalização Abstrata: dentro do leque de opções possíveis a tomar num momento de 
apreciação, o juízo de constitucionalidade faz-se com total independência da sua 
aplicação a casos concretos. Cabe unicamente ao Tribunal Constitucional e promulga 
decisões que podem deter força obrigatória geral // ARG: Abstrata em geral: 
Supostamente engloba a Preventiva + Abstrata em sentido estrito. Fiscaliza-se uma 



norma completamente desligada de contexto, uma das entidades atenta às leis 
considera-a inconstitucional e sem ser preciso que ela seja aplicada, dirige-a logo ao TC 
- tecnicamente os particulares não podem intervir; 

SEMPRE QUE O PROVEDOR DE JUSTIÇA INTERVÉM, É FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. 

PARA SER FISCALIZAÇÃO CONCRETA, O INDIVÍDUO TEM QUE TER UM PROCESSO EM CURSO - 
ESTAR A SER JULGADO POR UMA NORMA INCONSTITUCIONAL E ESGOTAR RECURSOS.  

Ocorrem mediante princípios fundamentais: o primeiro, existir um pedido de fiscalização 
(não pode atuar de espontânea vontade); o princípio contraditório (quando alguém 
apresenta uma questão, deve-se sempre ouvir a outra parte); o princípio da 
fundamentação das decisões  (todas as decisões dos tribunais têm que apresentar a sua 
racionalidade argumentativa) e a marcha do processo constitucional. 

Fases da marcha:  

• Petição inicial (articulados iniciais) - definição do objeto processual - quando uma 
entidade quer propor uma ação para que se declare uma certa norma como 
inconstitucional, existe um pedido e uma força de pedido;  

• Resposta do Governo - um diploma a justificar a posição do órgão que elaborou o 
documento; 

• Apreciação preliminar/Julgamento preliminar - vai analisar o assunto e julgar a sua 
relevância, decidindo se rejeita o pedido ou se aceita. Posteriormente, espera-se por 
aperfeiçoamentos solicitados; 

• O julgamento em concreto - TC discute e decide;  

• Redação do acórdão; 

• Votação do acórdão redigida; 

A diferença do número de juízes que intervêm também determina o número de fases do 
processo.  

FISCALIZAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE - ARG 

Quem controla a constitucionalidade? 

Karl Schmitt defendia que o assunto da constitucionalidade, ao ser, intrinsecamente, 
político, devia ser tratado por um  órgão político. Logo, ainda hoje, em França existe um 
Conseil Constitutionelle. Apesar de não ser uma magistratura jurisdicional, opera de uma 
forma muito apurada.  



O nosso sistema jurisdicional surge pela mão de Hans Kelsen. Esta matéria subdivide-se 
em sistemas difusos (todos os tribunas do país) ou em sistemas concentrados (só um 
Tribunal).  

Em Portugal, vigora um sistema misto, em que todos os juízes podem aferir a 
Constitucionalidade - um juiz tem o dever de defesa da constitucionalidade e da 
legalidade. Temos diversos agentes, no entanto, é de realçar que, no fim, tudo seja 
dirigido ao Tribunal Constitucionalidade, que é quem tem a ultima palavra em matéria de 
constitucionalidade. Todos os tribunais julgam, mas no fim cabe ao Tribunal 
Constitucional - é um órgão à parte só para isto. Não é uma instância de recurso, mas 
sim de aferição da constitucionalidade. 

Como organizamos este Tribunal Constitucional? 

Os juízes são 13, sendo que 3 deles são escolhidos pelos 10, que são, por sua vez, 
eleitos pela Assembleia da República. O Tribunal Constitucional não pode decidir, 
autonomamente, fiscalizar a inconstitucionalidade, deve, sim, esperar que um ato 
particular peça para conferir a constitucionalidade. Não tem livre iniciativa - princípio do 
pedido. O Tribunal Constitucional fica limitado à questão exactamente como ela lhe foi 
apresentada (alínea de um artigo é posta em questão, TC não pode expandir a sua força 
sobre o artigo inteiro). Não decide sobre atos simples, só pode decidir sobre se uma 
norma viola a Constituição ou se a lei atua sobre leis reforçadas. 

Outra forma de divisão é entre a preventiva e sucessiva: Antes da norma entrar em vigor 
para prevenir situações de inconstitucionalidade VS Depois de já estar em vigor. 

Preventiva: Presidente da República propõe a fiscalização da constitucionalidade em 8 
dias ————-> O Tribunal Constitucional aprecia o pedido num só dia ————-> 
distribui no dia seguinte ———-> 5 dias para o relator elaborar o memorando ———> 10 
dias para agendar o processo em Plenário ———-> 7 dias para o relator redigir o 
acórdão . 

O TC tem 25 dias para conferir a inconstitucionalidade, e emitir o restante acórdão. 
Normalmente, quando é preventiva, diz-se que o TC se pronuncia sobre a 
inconstitucionalidade, uma vez que ainda não há norma. Aí, o Presidente da República 
tem que vetar vinculativamente a norma por inconstitucionalidade, que pode ser 
ultrapassada por maioria de 2/3 dos deputados da Assembleia da República, se esta 
quiser fazer finca-pé. Se o TC não se pronunciar sobre a inconstitucionalidade, o 
Presidente da República pode vetar de qualquer das formas, por qualquer outro motivo, 
não entrando em vigor naquele imediato.  

Quando o Presidente da República veta: pode eliminar-se as normas inconstitucionais, 
pode acabar o procedimento legislativo ou pode-se confirmar o diploma por maioria 
qualificada.  

O Presidente faz um projeto, vai ao Plenário, e lá define-se quem será o relator, 
normalmente por uma ordem de precedência. Tudo o que é Fiscalização Abstrata é 
definida em Plenário; a Concreta já não é em Plenário, mas sim numa secção de 5 
juízes.  



Todas as pessoas podem dar início a um processo de fiscalização sem ter um caso com 
essa norma, através de uma petição feita à Provedora de Justiça. 

Quem tem legitimidade para requerer a fiscalização abstrata? 

- Presidente da República; 

- Provedor de Justiça; 

- Procuradora Geral da República; 

- Presidente da Assembleia da República; 

- Primeiro-Ministro; 

- Um décimo dos deputados da Assembleia da República; 

- Os representantes da República, as Assembleias legislativas das Regiões Autónomas e 
seus presidentes, ou um décimo dos deputados da respetiva Assembleia; 

Provedoria - Os particulares podem dirigir queixas contra a Administração Pública; 

Procuradoria - É o orgão máximo do Ministério Público; 

• Efeitos da fiscalização abstrata sucessiva: 

Aqui já se diz que o Tribunal Constitucional ‘declara’ a inconstitucionalidade. A simples 
declaração do TC é suficiente para erradicar a norma, uma vez que conduz à 
inexistência jurídica, ela deixa de existir na ordem jurídica. O seu acórdão tem que ser 
publicado no Diário da República e o legislador não pode voltar a emanar uma norma 
com o mesmo conteúdo - a norma inconstitucional é eliminada, e vai-se buscar a norma 
anterior, dá-se a repristinação.  

• Fiscalização concreta 

Na fiscalização concreta, temos sim advogados que defendem as partes nos tribunais 
inferiores, quando uma pessoa está a ser julgada por uma norma inconstitucional. O 
recurso para o TC é feito pelo mesmo advogado, não é possível ir sozinho, e é decidido 
em secção. No decurso de um processo de fiscalização concreta, tem que haver sempre 
uma norma (ou sua interpretação) que eu acho que está a ser inconstitucional - tenho que 
estar a ser o protagonista de um processo e tem que haver uma norma ou interpretação 
(que me está a condenar) que eu considero inconstitucional. Um particular tem que 
invocar a inconstitucionalidade, e requerer fiscalização por meio de uma norma na sua 
letra inconstitucional, ou devido à interpretação que dela é feita. 



Se um particular invocar a inconstitucionalidade, e o seu tribunal não ouvir, tem que seguir 
para a Relação, depois para o Supremo, e só depois para o TC - há que esgotar, 
primeiro, os recursos internos.  

Ex: É garantido o direito de asilo a pessoas perseguidas por motivos religiosos, e a norma 
é constitucional, mas o juiz (se for, por exemplo, um muçulmano fundamentalista) está a 
fazer um entendimento inconstitucional - dizendo, por exemplo, que uma determinada 
pessoa não pode dizer estar a ser perseguida por motivos religiosos uma vez que é ateia, 
não tem religião - , então trata-se de um processo de fiscalização concreta. Não é a 
norma que é inconstitucional, mas sim a interpretação que dela é feita - não por causa da 
sua letra, mas sim por causa da interpretação que o juiz estar a fazer da norma. 

Casos comuns que ao começar em comarca  chegam ao TC: 

a) O tribunal de comarca NÃO APLICOU a norma, com fundamento na sua 
inconstitucionalidade - o juiz que julga é obrigado a pedir a fiscalização para o TC 
(porque não tem a última palavra), por intermédio do Ministério Público (o MP tem que 
recorrer para o TC independentemente do que acredita); 

b) O tribunal de comarca APLICOU uma norma cuja inconstitucionalidade foi 
suscitada a meio do processo - o réu invoca a inconstitucionalidade mas o tribunal 
de comarca desvaloriza, então vai ter que esgotar os recursos internos até chegar ao 
TC - quando lá chega origina a desaplicação; 

 b) Manifestação do controlo difuso por excelência. Eventualmente, em alguma 
instância chega-se à conclusão de que a norma não deveria ter sido aplicada. Logo, 
recorre-se para o TC, e recorre-se, obrigatoriamente, para o Ministério Publico, 
desaplicando a norma. A única pessoa que tem legitimidade para recorrer para o TC é a 
parte que suscitou. 

Processo da fiscalização concreta: 

Ao esgotar os recursos, se obtemos a decisão final do Supremo que defende, novamente, 
a constitucionalidade de uma norma que defendo ser inconstitucional, tenho 10 dias para 
fazer um requerimento de interposição de recurso para o TC - este requerimento faz-
se num tribunal ad quo e é o Supremo que envia ao TC. Ao chegar ao TC, o 
requerimento tem que indicar a norma supostamente inconstitucional e deve preencher os 
requisitos formais; o TC vai apreciar o pedido (na fiscalização concreta 80% dos casos 
não cumprem os requisitos). Passando o requerimento nas apreciações, cada parte tem 
30 dias para defender o seu lado (quando não há uma segunda parte, há sempre um 
representante do Ministério Público a defender o Estado no TC, ainda que possa dar 
razão). 

Esgoto os recursos ———> Requerimento ———-> Apreciação ———> Alegações 
———> Acórdão 

O Tribunal Constitucional está vinculado ao princípio do pedido - não pode tratar mais do 
que o apresentado, nem interpretar para além do pedido; contudo, pode fundamentar com 
diferente argumentação.  

Efeitos da decisão: 



A decisão na fiscalização concreta só produz efeitos para o caso concreto. A norma é 
apenas julgada inconstitucional para aquele caso concreto. Quando uma norma 
aplicada contradiz decisões anteriores (pode acontecer porque a norma só deixa de poder 
ser aplicada naquele caso concreto), quando foi julgada inconstitucional num caso 
concreto e num outro caso é constitucional - se houver duas decisões contraditórias no 
caso concreto porque foram para a secções diferentes no TC -, eu posso interpor recurso 
para o Plenário. Pelo contrário, se todas as secções estão de acordo ou a mesma secção 
ja julgou inconstitucional 3 vezes a mesma norma, ela é erradicada do ordenamento 
jurídico.  3 declarações de inconstitucionalidade concreta produzem o mesmo efeito 
que uma abstrata - ponte concreta = abstrata.  

Declaração de inconstitucionalidade num caso de fiscalização concreta 3x = inexistência. 

Se já foi julgada em 3 casos concretos já pode ser declarada inconstitucional com força 
obrigatória geral. 

Na abstrata a norma é declarada inconstitucional, é erradicada do ordenamento jurídico 
(deixa de poder ser aplicada em todos os casos futuros) - declaração de 
inconstitucionalidade com força obrigatória geral. 

Fiscalização da Constitucionalidade Por Omissão 

Feita pelo Tribunal Constitucional. 

Só se fiscalizam assim atos legislativos, incluindo, portanto, as leis, os decretos-leis e os 
decretos legislativos regionais. Ou melhor, inclui a falta de tudo isto, deixando a 
Constituição por cumprir. No entender do Prof. Bacelar inclui as leis de revisão 
constitucional aqui.  

Há certas normas que são fundamentais para tornar as normas constitucionais exequíveis 
e sem as quais se incorre em inconstitucionalidade por omissão: 

• Normas constitucionais impositivas: Quando a Constituição prevê a existência de uma 
lei e ela não existe;  

•  Imposição legiferante - ordem permanente: “é assegurado a todos os que 
quiserem o direito a adotar nos termos da lei”, para isto existir temos que ter uma lei 
que defina quem é que pode adotar - omissão; 

Exemplos:  

- Garantir o apoio judiciário / segredo de justiça: tem que existir uma lei que aborde o 
patrocínio jurídico; 

- Estabelecer garantias contra o uso abusivo de informação pessoal: tem que haver uma 
lei que o estabeleça estas garantias; 

- Proteger a dignidade humana no desenvolvimento tecnológico: tem que haver uma lei a 
garantir os direitos no desenvolvimento da tecnologia, se os engenheiros têm 
possibilidade de inovar ilimitadamente há uma omissão; 



- Estabelecer prazos de prisão preventiva: se não há lei nenhuma a regular sobre os 
prazos, há inconstitucionalidade por omissão; 

- Definição do estatuto de refugiados: se não há nenhuma lei que define quem é ou não 
refugiado, incorremos numa omissão; 

- Definir conceito de dados pessoais: tem que haver uma lei que diga o que são dados 
pessoais; 

- Regular casamento / divórcio / adoção: o divórcio ou casamento são um instituto 
constitucional, se não existir o Direito aos mesmos em Portugal há uma omissão; 

• Ordem de legislar - obrigação de criar institutos por lei, sob pena de incorrer em 
inconstitucionalidade por omissão: 

Exemplos: 

- Criar Autoridade Administrativa Independente da Comunicação Social; 

- Criar um sistema de Segurança Social: se não se fez isto, há uma tarefa que fica por 
cumprir; 

- Criar um SNS: o legislador não pode decidir não criar, é uma imposição constitucional; 

- Criar estabelecimentos de ensino público; 

- Criar um Conselho Económico e Social; 

Por vezes pode existir uma omissão parcial (não se pode violar a dignidade humana 
com o desenvolvimento científico, mas pode haver desenvolvimento tecnológico). Só 
pode pedir fiscalização deste tipo o Presidente da República, a Provedora de Justiça ou 
os Presidentes da Assembleia Legislativa Regional. 

Exemplo: A lei estabelece as condições do casamento e do divórcio; e só se cria 
regulamentação para o casamento. 

O TC recebe o pedido de uma destas entidades, mas, aqui, este requerimento reveste-se 
de um cariz meramente declarativo, uma vez que o TC não pode substituir-se ao 
legislador, pelo que a única coisa que faz é informar o órgão competente que esteve em 
falta de que está a incorrer numa inconstitucionalidade por omissão. 



CASOS PRÁTICOS @moodle

A REVISÃO CONSTITUCIONAL
E GARANTIAS DA CONSTITUIÇÃO

A Constituição reserva um conjunto de garantias para a sua perpetuação no 
tempo. Para além da fiscalização constitucional, já abordada, trata ainda a revisão 
constitucional e o Estado de Exceção.

- Estado de Exceção: dá-se quando situações dramáticas perturbam o decurso 
normal da ordem constitucional, que obriga à adoção de medidas excepcionais que 
violam essa mesma norma, sob a haste de uma protecção de um bem último.

A REVISÃO permite, mediante regras invioláveis, a alteração constitucional. Ainda 
que permita mexer na constituição originária, também traça certos limites 
inultrapassáveis. Por um lado, é uma vicissitude constitucional, ou seja, uma 
alteração que se dá com alguma frequência; e a própria existência de uma revisão 
é uma garantia da perpetuação da Constituição: se se pretender alterar o conteúdo 
essencial da Constituição, deixa de se falar de revisão e fala-se de transição 
constitucional.

É a própria Constituição que coloca a revisão constitucional no capitulo 
correspondente às garantias. Pode passar por acrescentar direitos face às 
desventuras do momento que exigem uma resposta nova, pode servir para suprir 
lacunas, para atualizar a constituição ou para a completar e melhorar.

Como funciona?
Funciona através de uma lei que interfere na constituição mediante a produção de 
quatro efeitos:
- Efeito revogatório: elimina normas;
- Efeito inovatório: cria normas;
- Efeito modificatório: modifica normas
- Efeito suspensivo: suspende normas;



- (Efeito substitutivo: substitui normas;)

Uma Constituição aceita que pode ser alterada, e, como tal, estabelece regras que 
vão disciplinar o poder de revisão constitucional - entramos no tema dos limites da 
revisão constitucional. O processo de revisão tem limites que não pode 
ultrapassar.

Podem ser procedimentais (prendem-se com o formalismo do processo de 
revisão), circunstanciais (regras de exceção) e materiais (conteúdos 
inalteráveis). A Constituição é tanto mais rígida quanto mais numerosos forem 
esses limites - quase todas as Constituições são rígidas. 

Há constituições flexíveis: com poucos limites; rígidas: limites temporais e 
orgânicos; hiper-rígida: limites materiais, temporais e orgânicos.

Há regras próprias para a revisão constitucional, em Portugal, que é hiperrígida: 
• Está submetida a um limite temporal - de 5 em 5 anos -, o que não significa que 

tenha que acontecer, só implica que a partir daqui pode acontecer 
ordinariamente;

• Se for necessário dar início ao processo fora do limite temporal (antes dos 5 
anos), é uma resolução que tem que reunir uma maioria de 4/5 para sua 
aprovação;

• O limite orgânico consiste no facto de ser apenas a Assembleia da República o 
único órgão que pode legislar nesta matéria;

• Os limites procedimentais/processuais prendem-se com as fases que 
integram a revisão constitucional - há uma diferença nos processos de 
elaboração de uma lei ou de uma norma de revisão constitucional:

• Só o deputado pode apresentar um projeto de lei de revisão constitucional;
• A discussão e a deliberação são sempre feitas na especialidade, no 

Plenário da Assembleia da República (maioria para aprovar uma lei de 
revisão é de 2/3);

• Promulgação obrigatória do Presidente da República (veto excluído, só 
fiscalização preventiva); 

• Tem que ser republicada a Constituição enquanto todo, isto é, não há 
legislação avulsa;

• Os limites materiais existem sempre e encontram-se protegidos numa cláusula 
expressa dos limites materiais da revisão. O artigo 288º já foi alterado no seu 
significado normativo, substituindo-se conceitos (nomeadamente “planificar” ——
> “planear”).

Os limites materiais de revisão constitucional suscitam dois problemas:
a) por um lado, no que toca à força vinculativa das cláusulas: surgem três 

teorias para responder a esta questão - uma primeira defende a irreversibilidade 
destas mesmas clausulas expressas, só podendo ser ultrapassada por uma nova 
manifestação do poder constituinte originário, nunca por uma lei de revisão 



constitucional (Prof. Bacelar defende esta teoria, segundo o respeito pelo poder 
constituinte originário); há também quem defenda a revisibilidade, teoria segundo a 
qual as cláusulas relativas à revisão constitucional não detêm qualquer força 
especial, logo, podem ser revistas como quaisquer outras; e, por fim, existe ainda a 
teoria da dupla revisibilidade, mediante a qual a modificação das matérias 
protegidas pelas cláusulas deve acontecer em duas fases, numa primeira revisão 
constitucional em que se elimina a cláusula que limita as matérias a abordar, e, só 
posteriormente, é que se deve eliminar o instituto que deixou de estar protegido 
pela cláusula;

b) por outro, no que trata a definição dos limites materiais insertos nas 
cláusulas;

• O que acontece quando…

A. Não há cláusulas de limites materiais? Se a matéria não for de importância 
nuclear, dá-se uma normal revisão constitucional / Se for de relevância 
fundamental para o texto constituinte, ainda que existindo uma revisão 
constitucional em termos formais, estamos, na verdade, perante uma transição 
constitucional, aparecendo uma nova Ordem com um núcleo novo.

B. Há cláusulas de limites materiais? Se a matéria não for nuclear, ocorre uma 
ruptura não revolucionária, por alteração formal daquela regra / Se a matéria 
for de índole essencial, ocorre uma revolução constitucional, uma vez que se 
está a mexer com a identidade da Constituição.

C. Há uma alteração linguística, mas sem mudança normativa dos preceitos que 
estabelecem as clausulas? A cláusula dos limites materiais trata, acima de 
tudo, uma imodificabilidade de sentido ordenador, não de estilo, pelo que aqui 
a validade da revisão constitucional não importa. 

Limites materiais:
- independência nacional e a identidade do Estado;
- governo = República;
- separação das Igrejas do Estado;
- os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
- direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações 

sindicais;
- coexistência do setor público, do privado e do cooperativo e social da 

propriedade dos meios de produção;
- existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista;
- sufragio universal, direto, secreto e periódico;
- pluralismo de expressão e de organização política;
- separação e interdependência dos orgãos de soberania;
- fiscalização da constitucionalidade;
- independência dos tribunais; 
- autonomia das autarquias locais;
- autonomia político-administrativa dos arquipélagos;



Os limites circunstanciais são aqueles que proíbem uma revisão constitucional em 
período de Estado de Sítio ou de Estado de Emergência.

ARG - AULA PRÁTICA

Referendo Acórdão Adoção

Só se podem referendar leis já existentes. 

Classificação em causa: 
- Ação ou omissão? Por ação.
- Sucessiva ou Preventiva? Preventiva. Sendo preventiva não pode ser 

concreta.
- Abstrata ou concreta? Abstrata. 

Referendos são sempre decididos em Plenário e são sujeitos a fiscalização 
preventiva obrigatória. 

A resolução propõe um referendo sobre a possibilidade de co-adoção e de adoção.

Perguntas propostas:
1 — «Concorda que o cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo possa adotar o filho do 
seu cônjuge ou unido de facto?»  
2 — «Concorda com a adoção por casais, casados ou unidos de facto, do 
mesmo sexo?». 

TC tem que aferir se as perguntas cumpriram os requisitos e se os pressupostos 
dos referendos estão verificados, contudo, a análise principal refere-se ao texto 
das perguntas.  

(melhor site para procurar leis pgd lisboa) 

Este mesmo tema já tinha sido abordado por duas vezes na Assembleia da 
República, e não tinha passado. Já se tinha tentado aprovar uma lei que permitisse 
o casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

O BE tinha apresentado este projeto em 2011, dizendo que as crianças tinham 
esse direito e que tal já era permitido numa série de países. Os verdes em 2012 
apresenta, por sua vez, uma proposta de lei (projeto de lei = grupos parlamentares 
ou grupos de deputados / proposta de lei= governo). Todos os projetos foram 
rejeitados, devido à direita e ao PCP.  

Após discussão legislativa, vem uma nova iniciativa do BE na seguinte sessão 
legislativa (3ª), novamente para impor uma aprovação de uma lei que aprove a 
adoção de pessoas do mesmo sexo. Agora, com a criação dos Verdes, passou no 



Plenário, na generalidade, e aí e foi aprovado. Mas o PSD, que tinha votado 
contra, não fica satisfeito com a aprovação na generalidade e apronta uma 
proposta de referendo. Como o PSD era contra a adoção de casais do mesmo 
sexo, ficaram com receio que fosse aprovado na especialidade, interromperam o 
procedimento legislativo para propor um referendo - há demasiado pouco 
consenso nesta matéria, não foi suficientemente debatido na sociedade. 

O referendo é uma manifestação do princípio democrático e é um exercício de 
plena democracia direta. Está sujeito a fiscalização preventiva obrigatória. As 
perguntas de referendo têm que ser primeiro aprovadas na Assembleia da 
República. 

O TC verifica questões formais e materiais: 

- Foi apresentado pelo órgão competente? Pode-se fazer um referendo a meio do 
procedimento legislativo? O universo de eleitores está bem limitado? Só tem, no 
máximo, 3 perguntas? As perguntas estão claras? 

- As questões materiais não foram muito debatidas, pois não passou sequer a 
parte formal, logo não se moveu até à parte material. De qualquer das formas, o 
referendo ganhar o sim ou não seria vinculativo, logo o TC teve que analisar 
preventivamente se a lei que viria a ser feita na sequência do referendo poderia 
ser inconstitucional. 

A Assembleia da República vai ter que votar à proposta de referendo, e ela foi 
aprovada no seu texto final. Presidente da República manda para o TC em 
fiscalização preventiva obrigatória.  

Pressupostos a analisar presentes no Artigo 115º e na LORR: 
• Quem aprovou o referendo? Foi aprovada pelo órgão competente? REQUISITO 

DE COMPETÊNCIA. 
• Sim, foi aprovada pela Assembleia da República, podendo o Governo 

também, nas matérias que lhes compete. A adoção cabe efetivamente à 
Assembleia da República.  Este referendo prende-se com a capacidade das 
pessoas - de adotar - e com os direitos fundamentais - constituir família. 
Esta parte está certa. Orgão competente - check. 

• É possível propor um referendo a meio do procedimento legislativo? REQUISITO 
TEMPORAL. 

• Como o referendo é vinculativo, a lei que dele sai não pode ser igual aos já 
feitos na mesma sessão legislativa. Se o referendo ganhar, vamos ter que 
fazer uma lei, sendo que já houve duas sessões em que foi rejeitado. Mas o 
referendo surge na 3ª sessão legislativa. Esta parte está, também, correta.  

• Mas está em curso um procedimento legislativo, que ja foi aprovada na 
generalidade. É legitimo propor um referendo, quando já se está a discutir e 
já foi aprovado? Normalmente, os referendos surgem antes de haver um 
procedimento legislativo. Artigo 4º/1 LORR, define que só quando há uma 
decisão definitiva, ou seja, só com a votação final global é que acaba o 



procedimento legislativo. Isto é, só com a votação final global é que temos 
um juízo definitivo, portanto até lá podemos interromper o procedimento 
legislativo, porque não está finalizado ainda.  

• Só pode haver referendo sobre matéria de relevante interesse nacional.  
• O interesse superior que se pretende salvaguardar é o da criança, pelo 

que parece ser do interesse nacional as condições que são atribuídas às 
crianças, que devem ter os seus direitos salvaguardados. 

• Será que esta matéria é proibida de ser referendada? LIMITES TAXATIVOS. 
• Há certas matérias que a Constituição exclui do âmbito dos referendos.  

• As perguntas são válidas? É só sobre uma matéria?  

Sim, ambas questões tratam a adopção por casais do mesmo sexo: há 
homogeneidade nas matérias. 

Concorda que o cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo possa adotar o filho do seu 
cônjuge ou unido de facto?  

Isto trata a co-adoção, que se reporta à ideia de que eu já tenho um filho. A pessoa 
com quem eu estou pode adotar o meu filho? Aqui já um deles é pai/mãe dessa 
criança. 

Concorda com a adoção por casais, casados ou unidos de facto, do mesmo 
sexo?  

Neste caso o que está em questão é se eu me posso candidatar à adopção com 
uma pessoa do mesmo sexo de uma criança estranha. 

O TC concordou que, ainda que sob dois regimes diferentes, ambos tratam casais 
do mesmo sexo e as suas relações de parentalidade. 

• Não pode ter mais de duas perguntas e elas não podem ter notas explicativas. 
Elas têm que estar formuladas para receber um sim ou não - princípio da 
bipolaridade. Confirma-se. 

• O TC aponta que a nível de clareza, as perguntas são diferentes e têm diferentes 
valores, que as pessoas podem não compreender. Em termos axiológicos, no 
caso da co-adoção temos uma criança já integrada no seio familiar, já tendo 
relações paternais com um e já devendo ter contraído relações afetuosas com a 
outra pessoa - a criança deveria ter o direito de ser adotada por uma pessoa com 
que sempre esteve, pois já está integrada naquele núcleo, que já pode ser 
considerado uma familia. No segundo caso, trata-se da adoção de alguém que 
nunca se conheceu. A questão é que as pessoas não vão perceber a distinção 



sublime entre uma criança que já vive com o progenitor do mesmo sexo que 
pretende adotar, e uma criança que apenas pode ser adoptada por um casal que 
se candidate sem nunca a ter conhecido.  

• Na primeira questão, existe já uma família constituída, na segunda pretende-se 
constituir uma família ex novo. O eleitorado pode achar que se trata do mesmo 
nas duas questões, por estarem juntas, pelo que a resposta dada à segunda 
pode influenciar a dada à primeira. 

• O TC também julgou que o referendo não respeitava o universo eleitoral. 

Decisão: Articulação entre si e conjugação das respostas- Não faria sentido dizer 
que não à primeira e sim à segunda, mas pode acontecer. E um “não”, “sim” como 
resposta (respetivamente à pergunta 1 e 2) era inconstitucional. E sendo que pode 
acontecer, há problemas na articulação e conjugação das respostas. Como as 
respostas às duas perguntas convocam valores diferentes, uma pergunta pode 
contaminar a outra. A formulação simultânea pode levar à incompreensão dos 
valores compreendidos em cada uma das perguntas. O referendo pode levar à 
ambiguidade. O referendo não cumpre estes requisitos sobre as perguntas. 

Universo eleitoral. O referendo era só para quem estava recenseado em Portugal, 
e discutiu-se se quem estava no estrangeiro poderia votar. E decidiu-se que sim. 
Portanto este referendo falha também neste requisito. 

• Resolução de acordãos  

O governo regional dos Açores decidiu que todos os que chegassem aos Açores 
deveriam ficar em Quarentena. Disseram que era uma inconstitucioanlidade 
desproporcional e orgânica. A Provedora e o Presidente da República decidiram 
não atuar. Um cidadão chega aos Açores e é colocado num hotel e recorre para o 
tribunal de Ponta Delgada, fazendo uso do habeas corpus, que diz que quando há 
uma detenção ilegal pode-se pedir imediatamente a libertação. 

A juíz valida o habeas corpus com base na inconstitucionalidade da norma que 
decretava esta medida.  

Quando temos um juiz de 1ª instância que verifica a existência de uma norma 
inconstitucional, o que acontece? Ele pode e deve recusar a sua aplicação, uma 
vez que todos os juízes devem fiscalizar a constitucionalidade. Esta juiz faz isto 
mesmo - reconhece que a detenção é inconstititucional. Ela desaplicou estes 
artigos por desconformidade com a Constituição da Republica Portuguesa, com 
base no artigo 204º (cf 280º/a). 



a) Trata-se de uma inconstitucionalidade material, violando-se o artigo 27º da 
Constituição da Republica Portuguesa - Direito à liberdade. Há uma violação 
direta deste direito fundamental. 

b) Prende-se, de igual modo, com uma inconstitucionalidade orgânica, uma vez 
que não pode haver decretos-leis sobre os direitos, liberdades e garantias, 
porque é a Assembleia da República que legisla sobre aquele assunto. Ainda 
assim, a Assembleia da República pode delegar este poder no Governo, 
através de um decreto-lei autorizado, segundo o artigo 165º/b). Se não for, e 
for por decreto-lei simples, estamos perante inconstitucionalidade orgânica. 
Aqui não houve autorização.  

c) A alínea b) do artigo 227º/1 permite que a Assembleia da República garanta às 
regiões autónomas legislar sobre as matérias dos artigos 165º. Há certas 
alíneas do artigo 165º que não pode ser susceptível de decreto legislativo 
regional nem lei de autorização. Neste caso, está um decreto legislativo 
regional a legislar sobre uma das matérias do artigo 165º que está vedado a 
este tipo de atos normativos. 

d) Inconstitucionalidade material pois viola o PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: 
Qualquer pessoa chegada do Continente, é encerrada num hotel. O que se 
pretende com esta medida? Controlar a disseminação da doença na região 
autónoma. É adequado - vai contribuir para atingir o fim? Sim, em princípio 
esta medida vai contribuir. Será que se arranjava algum meio menos gravoso?  
Talvez, não havendo uma cerca sanitária, temos liberdade de circulação dentro 
do país, portanto acho que não é necessária. 

e) Para além disso, inconstitucionalidade material pois viola o princípio da 
igualdade (ART13º) - porque as pessoas que lá vivem vão para sua casa, 
quem não vive, vai para um hotel e paga. Residentes do continente VS 
Residentes na região: tratamento diferenciado - quem lá vive pode ir para sua 
casa, quem não, tem que pagar e fica sob controlo policial. Qual o 
fundamento da distinção? A residência. Há motivo razoável para esta 
decisão? (Argumentação) Uma pessoa pode não ter a capacidade de pagar 
por uma estadia de 14 dias.  

f) Posteriormente já ter feito todos estes testes, a juíza tomou uma decisão. É 
uma inconstitucionalidade por ação, sucessiva e concreta. Ao recusar a 
aplicação de uma norma pela sua inconstitucionalidade, o tribunal tem que 
recorrer no imediato para o TC. 

TESTES AOS PRINCÍPIOS 

• Princípio da Segurança Jurídica: 
- Havia uma expectativa legítima? Atuou-se conforme as expectativas? 
- Houve uma frustração dessas expectativas?  
- A violação das expectativas pretendeu salvaguardar um interesse superior? 

• Princípio da Proporcionalidade: 
- ADEQUAÇÃO: O meio utilizado para atingir o fim em vista é adequado? 

(Questão objetiva) 



- NECESSIDADE: O meio utilizado é necessário? Não haveria um ‘menos 
gravoso’? 

- RAZOABILIDADE: “Balança” É uma medida proporcional? Sacrifícios VS 
Benefícios 

• Princípio da Igualdade:
- Distinguir os grupos vítimas de distinção;
- Porque ocorre a distinção?;
- Há motivo razoável para distinção?;


