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Noções Introdutórias 

 

1. Fontes do Direito 

 O conceito de fontes provém do direito romano, tais como os conceitos de justiça, 

equilíbrio, igualdade e imparcialidade. Fontes, aqui, no sentido de “quem diz o direito”. 

 As fontes documentais são as: 

• Doutrinais – trabalhos produzidos pelos professores de direito (manuais, 

pareceres, monografias, entre outros; 

• Legislativos – leis, diplomas, decretos-leis, tratados, entre outros; 

• Jurisprudenciais – decisões dos tribunais (sentenças e acórdãos). 

Nota: em termos jurídicos um instituto é um conjunto de normas que regulam um determinado 

aspeto da realidade ou da vida social. 

 As fontes legislativas são: 

• Internas (nacionais e internas de outros países); 

• Internacionais (convenções, tratados, regulamentos). 

Fontes Internacionais: 

• Organização das Nações Unidas – tem como objetivo a manutenção da paz e a 

cooperação; foi criada no contexto pós-guerra para prevenir que as gerações 

seguintes sofressem algo semelhante ao que se tinha passado; fundamental na 

proteção dos direitos humanos fundamentais; 

• Conselho da Europa – objetivos semelhantes aos da ONU, mas a nível da Europa; 

proteção os direitos humanos na área da geográfica da Europa; 

• União Europeia – inicia-se com o comércio livre, porém acabou por evoluir no 

sentido da integração política; todos os estados membros da UE são membros do 

Conselho da Europa, o contrário não se verifica; cerca de 80% do direito 

português provem do Conselho da Europa e da UE; 

• União Africana – organização regional que protege os direitos humanos em áfrica 

(são mais centrados na família, no grupo). 

A jurisprudência é uma fonte de direito baseada no sistema romano e no direito anglo-

saxónico (Grã-Bretanha e Estados Unidos). A partir da aplicação do Direito pré-existente surgem 

orientações normativas de carácter permanente, no futuro aplicáveis genericamente pelos 
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operadores jurídicos (tem em conta os casos semelhantes antecedentes). Permite o 

aperfeiçoamento, correção e preenchimento desse Direito. É afirmada por uma autoridade pública 

– os tribunais. 

Nos sistemas de Direito Romano-germânicos a jurisprudência é fonte mediata de direito. 

Uma decisão de um tribunal superior pode-se sobrepor às dos outros quando se trata de 

uniformizar a jurisprudência (ativismo judiciário). Quando uniforme constitui, em regra, 

precedente apenas persuasivo. É um meio indispensável para o conhecimento do direito e para a 

sua adequação à evolução das sociedades, na medida em que a forma como os tribunais decidem 

o direito também nos indica como é que a sociedade está a viver o direito. Permite a inovação 

(através da integração de conceitos indeterminados). 

Nota: um conceito indeterminado é um conceito que o legislador não define de forma a permitir 

uma grande liberdade/elasticidade na interpretação da constituição; por exemplo, a definição do 

que é dignidade humana permite aos tribunais protegerem o indivíduo das diferentes ameaças que 

podem ir surgindo. 

 Nos sistemas de Direito da Common Law o precedente é vinculativo e procede-se à 

publicação das sentenças. 

 Tribunais Internacionais: 

• Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias – Tribunal do Luxemburgo – 

interpreta o direito da UE a fim de garantir a sua aplicação uniforme em todos os 

Estados-membros e resolve os litígios entre os governos e as instituições 

europeias; 

• Tribunal Europeu dos Direitos Humanos – Conselho da Europa – Tribunal de 

Estrasburgo – verifica a aplicação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos 

(1950); 

• Tribunal Internacional de Justiça – ONU – Tribunal de Haia – é o Órgão judicial 

da ONU instituído pela Carta das Nações Unidas; resolve contentious cases 

(litígios suscitados pelos Estados) e advisory proceedings (pedidos de 

esclarecimento suscitados, por exemplo, pela Assembleia-Geral da ONU); 

• Tribunal Penal Internacional – estatuto de Roma do TPI (1998) – prática de 

crimes contra a humanidade (situações como Ruanda, ensaios clínicos não 

consentidos, escravatura); os estados vinculam-se a este tribunal e aceitam ser 

julgados pelo mesmo; 

• Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos – União Africana – 

encarrega-se da defesa dos direitos humanos e dos povos em África – Carta 
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Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981) – e de processos e pareceres 

consultivos. 

As fontes virtuais são as: 

• Bases de dados doutrinais; 

• Bases de dados legislativos; 

• Fonotecas; 

• Webpages de organizações nacionais e internacionais; 

• Bibliotecas virtuais; 

• ebooks. 

 

2. O que é o Direito Constitucional? 

 É na Alemanha ao longo do séc. XIX que se a definição do “direito do Estado em sentido 

estrito” como aquele que abrange unicamente a constituição e as normas jurídicas que afetam a 

governação do Estado. Mais tarde, na República de Weimar, o “direito do Estado em sentido 

estrito” passou a designar, única e exclusivamente, o direito constitucional. 

 “O Direito Constitucional apresenta-se, sobretudo: 

• como um direito sobre o político, na medida em que regula as formas e 

procedimentos de formação da vontade e da tomada das decisões políticas; 

• como um direito do político, sendo expressão normativa da constelação de forças 

políticas e sociais; 

• como um direito para o político, já que estabelece ‘medidas’ e ‘fins’ ao processo 

político.” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 12 

“Conjunto de princípios e de normas que regulam a organização, o funcionamento e os 

limites do poder público do Estado, assim como estabelecem os direitos das pessoas que 

pertencem à respetiva comunidade política”. 

Jorge Bacelar Gouveia 

É um direito que regula as formas como as decisões políticas são determinadas. É 

influenciado pela política. Reserva um espaço de liberdade do individuo em relação ao Estado. É 

no direito constitucional que estão delimitados os direitos dos indivíduos e a sua posição jurídica. 

Nota: há sempre um período durante o qual não se podem fazer revisões da constituição, de forma 

a garantir alguma estabilidade. 
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Características do Direito Constitucional 

• Supremacia – o Direito Positivo (direito vigente) tem uma estrutura hierarquicamente 

organizada; no topo da pirâmide da Ordem Jurídica, encontra-se o Direito Constitucional, 

o que significa que nenhuma outra fonte poderá contrariar o seu sentido ordenador, sob 

pena de ser considerada inconstitucional (conformidade constitucional); a supremacia 

hierárquico-normativa implica a adoção de mecanismos que garantam a sua vigência, 

prevendo-se sanções para aqueles que violarem o direito constitucional; 

 

• Transversalidade – o direito constitucional ocupa-se de traçar as grandes opções da 

comunidade e, por isso, relaciona-se com múltiplos temas (muitos ramos do Direito são 

direito constitucional aplicado); isto dificulta a harmonização com zonas fronteiriças de 

outros ramos de Direito; 

• Caráter político (politicidade) – o objeto do direito constitucional é o estatuto do poder 

político; é difícil perceber quais são os casos que devem ser deixados ao livre jogo da 

atividade política e quais são os que carecem da intervenção do direito constitucional; 

• Carácter estadual (estadualidade) – é sujeito e objeto do próprio Estado; é o mais estadual 

dos ramos jurídicos, ao representar a soberania estadual; modela os outros ordenamentos 

jurídicos que não tenham origem estadual; 

• Legalismo – tem uma visão lealista, uma vez que a relevância atribuída às possíveis fontes 

normativas recai sobre a lei; é o resultado de uma intenção particular de disciplinar e 

limitar o poder político; está associado à expressão democrática da cidadania, feita 

sobretudo através da lei; 

• Caracter fragmentário – apresenta-se como o fundamento dos diversos institutos 

jurídicos; raramente procede à regulação de forma completa e exclusiva das matérias 

constitucionais; limita-se a concretizar ideias essenciais; 
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• Juventude – é um ramo do Direito recente; não contempla, portanto, conceitos e soluções 

decorrentes de há muitos séculos porque, se assim não fosse, corria o risco de se 

apresentar com debilidade dogmática; 

• Abertura – não é um sistema normativo fechado sendo influenciado por outros ramos do 

Direito e por outros ordenamentos internacionais. 

 

Divisões do Direito Constitucional 

• Direito Constitucional Material – conjunto dos princípios e normas constitucionais que 

versam sobre os direitos fundamentais das pessoas em relação ao poder público; 

Exemplo: Art.º 24 CRP – Direito à vida 

“1. A vida humana é inviolável. 

  2. Em caso algum haverá pena de morte.”; 

• Direito Constitucional Económico – versa sobre a organização económica da sociedade, 

regulando a intervenção do poder público, nos regimes económico, financeiro e fiscal; 

Exemplo: Art.º 104 CRP – Impostos 

“1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será 

único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado 

familiar.”; 

• Direito Constitucional Organizatório – princípios e normas constitucionais que fixam a 

disciplina (organização e funcionamento) do poder público; 

Exemplo: Art.º 235 CRP – Autarquias locais 

“1. A organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais.”; 

• Direito Constitucional Garantístico – estabelece os mecanismos destinados à proteção da 

Constituição e à defesa da sua prevalência sobre os atos jurídico-públicos que lhe sejam 

contrários; 

Exemplo: Art.º 280 CRP – Fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade 

“1. Cabe recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tribunais: 

 a) Que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua 

inconstitucionalidade; 

b) Que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o 

processo.” 

Nota: Os direitos fundamentais são assegurados pela Constituição, os de personalidade pelo 

Código Civil e os humanos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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Disciplinas Constitucionais Autónomas 

• Direito Constitucional Internacional – regula as relações jurídico-internacionais do 

Estado na perspetiva de participação na formação e incorporação do DIP no Direito 

Interno; critérios orientadores da ação do Estado nas grandes questões que se colocam à 

sociedade internacional; 

Exemplo: Art.º 8 CRP – Direito Internacional 

“1. As normas e os princípios de Direito Internacional geral ou comum fazem parte 

integrante do Direito Português.”; 

• Direito Constitucional dos Direitos Fundamentais – regula os direitos fundamentais das 

pessoas face ao poder público, relativamente à sua positivação, regime de exercício e 

mecanismos de defesa; 

Exemplo: Art.º 18 CRP – Força jurídica 

“1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são 

diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas.”; 

• Direito Constitucional Económico – orienta a organização das economias no âmbito 

privado e nos instrumentos através dos o poder público nela intervém; 

Exemplo: Art.º 87 CRP – Atividade económica e investimentos estrangeiros 

“A lei disciplinará a atividade económica e os investimentos por parte de pessoas 

singulares ou coletivas estrangeiras, a fim de garantir a sua contribuição para o 

desenvolvimento do país e defender a independência nacional e os interesses dos 

trabalhadores.”; 

• Direito Constitucional Ambiental – visa a proteção do ambiente; confere direitos aos 

cidadãos; impõe deveres e esquemas de atuação ao poder público; 

Exemplo: Art.º 66 – Ambiente e qualidade de vida 

“1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado 

e o dever de o defender.”; 

• Direito Constitucional Eleitoral – organiza-se em torno da eleição como modo fulcral de 

designação dos governantes; atende à dinâmica do procedimento eleitoral e dos 

momentos deste; estuda o direito de voto; 

Exemplo: Art.º 49 CRP – Direito de sufrágio 

“1. Têm direito de sufrágio todos os cidadãos maiores de dezoito anos, ressalvadas as 

incapacidades previstas na lei geral. 

2. O exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico.”; 

• Direito Constitucional dos Partidos Políticos – define o estatuto jurídico dos partidos 

políticos na sua conexão com os órgãos do poder público, enquanto expressão da 

liberdade política dos cidadãos e o seu papel a desempenhar numa sociedade democrática; 
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Exemplo: Art.º 51 CRP – Associações e partidos políticos 

“(…) 3. Os partidos políticos não podem, sem prejuízo da filosofia ou ideologia 

inspiradora do seu programa, usar denominação que contenha expressões diretamente 

relacionadas com quaisquer religiões ou igrejas, bem como emblemas confundíveis com 

símbolos nacionais ou religiosos.”; 

• Direito Constitucional Parlamentar – define o estatuto do parlamento quanto à sua 

estrutura e modo de funcionamento e relações que mantém com outros órgãos de poder 

político; 

Exemplo: Art.º 147 CRP – Definição 

“A Assembleia da República é a assembleia representativa de todos os cidadãos 

portugueses.”; 

• Direito Constitucional Procedimental – regula o procedimento legislativo e a produção 

dos atos jurídico-públicos de feição procedimental, sobretudo os atos legislativos; 

Exemplo: Art.º 168 CRP – Discussão e votação 

“1. A discussão dos projetos e propostas de lei compreende um debate na generalidade e 

outro na especialidade.”; 

• Direito Constitucional Regional – estuda o estatuto constitucional das regiões autónomas, 

respetivos órgãos e competências e a produção dos atos jurídico-públicos que lhe são 

próprios; 

Exemplo: Art.º 225 CRP – Regime político-administrativo dos Açores e da Madeira 

“1 – O regime político-administrativo próprio dos arquipélagos dos Açores e da Madeira 

fundamenta-se nas suas características geográficas, económicas, sociais e culturais e nas 

históricas aspirações autonomistas das populações insulares”; 

• Direito Constitucional Processual – regula os mecanismos processuais de fiscalização da 

constitucionalidade das leis (justiça constitucional); 

Exemplo: Art.º 277 CRP – Inconstitucionalidade por ação 

“1. São inconstitucionais todas as normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os 

princípios nela consignados.”; 

• Direito Constitucional de Segurança – organiza a atividade das forças armadas e policiais 

enquanto parte integrante das estruturas de proteção do Estado e na ótica dos deveres 

fundamentais dos cidadãos na defesa do Estado; 

Exemplo: Art.º 275 CRP – Forças Armadas 

“1. Às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República.”; 

• Direito Constitucional de Exceção – princípios e normas aplicáveis em situações de crise 

que perturbam a estabilidade constitucional, numa lógica temporária, através do reforço 

do poder público contra os direitos dos cidadãos; 
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Exemplo – Art.º 19 CRP – Suspensão do exercício de direitos 

“(…) 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 Direito Constitucional na Ciência do Direito 

 

A Ciência do Direito Constitucional 

 Estudo do ordenamento jurídico constitucional com o objetivo de responder a um 

problema. Assim, é uma atividade científica com uma dimensão prática. 

 Para alcançar o seu objetivo recorre ao pluralismo metodológico, o que possibilita a 

realização deste exercício científico numa perspetiva multidimensional. 

 Perspetivas que orientam o trabalho do constitucionalista: 

• Histórico-comparatística – recolha de informação sobre o tratamento de um 

mesmo assunto, tanto por normas anteriores como estrangeiras, no sentido de se 

encontrar um fundo conceptual comum explicativo das soluções adotadas; 

• Exegética – encontrar uma solução através da interpretação das normas e da 

integração das suas lacunas, tendo as fontes constitucionais como ponto de 

partida; 

• Dogmática – avalia os dados diretamente obtidos das fontes constitucionais 

através da sua inserção numa lógica sistemática global; confronta-os com os 

princípios fundamentais que compõem o sistema constitucional; 

• Teorética – formulação de orientações úteis, de natureza técnica ou valorativa, 

em vários espaços constitucionais considerando a reforma do direito 

constitucional positivo; 

A ciência do direito constitucional é uma especificação da ciência do direito, por isso a 

sua autonomia não é absoluta, mas antes relativa. É dotada dos seguintes traços: 

• Autonomia regulativa ou normativa – firma-se na existência de textos normativos 

próprios, altamente codificados no diploma Constituição; 

• Científica ou dogmática – existência de conceitos e de princípios privativos do 

direito constitucional; 
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• Pedagógica ou didática – o direito constitucional pode apresentar-se em 

disciplinas próprias nas Faculdades de Direito e em outras escolas. 

A ciência do direito constitucional em Portugal é uma das áreas mais vitais e dinâmicas 

dos estudos jurídicos. Para o seu incremento contribuiu a Revolução de 25 de Abril de 1974, 

consubstanciada na CRP de 1976. Tem força irradiante para outros ramos do Direito. 

 

As Ciências Afins da Ciência do Direito Constitucional 

 As ciências afins da ciência do direito constitucional tratam do mesmo objeto regulado 

pelo mesmo. São alguns exemplos destas a: 

• Ciência Política – estuda comportamentos das instituições e dos seus titulares, o 

sistema de partidos, o sistema eleitoral, o sistema de governo e os regimes político 

(entre outros); 

• Teoria Geral do Estado – estuda as características do Estado enquanto realidade 

conceptual; 

• Sociologia Política – estuda as relações entre o poder e a sociedade; verifica se 

existem comportamentos dominantes no plano da representação dos interesses 

dos cidadãos e no seu comportamento eleitoral; 

• História das Ideias Políticas – analisa o contributo de pensadores para a conceção 

do poder político, explicitando as causas e consequências dos acontecimentos 

políticos na sua vertente comportamental; 

• Filosofia Política – estuda os limites do fenómeno político, sobretudo estadual, 

nomeadamente no que toca aos direitos das pessoas; 

• Política Constitucional – parte da política legislativa aplicada do direito 

constitucional e pondera as vantagens e desvantagens de eventuais alterações 

constitucionais; 

• Análise Económica do Direito Constitucional – procura ganhos de eficiência, 

minimizando os custos e maximizando os benefícios; pergunta até que ponto as 

opções constitucionais são aceitáveis na composição dos interesses em presença. 

 

As Ciências Auxiliares da Ciência do Direito Constitucional 

As ciências afins da ciência do direito constitucional fornecem informações importantes 

(elementos de trabalho úteis) para a compreensão do mesmo. São alguns exemplos destas a: 
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• Ciência da Linguagem – o estudo da linguagem constitucional é importante para 

o alto nível proclamatório dos textos constitucionais, que leva ao aparecimento 

de metalinguagens, e para definir o seu relevo ordenador; 

• Estatística e a Matemática – os eus conceitos são importantes para a compreensão 

das normas constitucionais sobre sistemas eleitorais ou para a definição das 

maiorias deliberativas; 

• História – a explicação do percurso dos povos, dos acontecimentos económicos, 

sociais e religiosos, pode justificar os acontecimentos constitucionais; 

• Sociologia – estuda os comportamentos coletivos e fornece elementos auxiliares 

importantes quanto à adequação social de certas instituições jurídico-

constitucionais; 

• Economia – está associada à ideia de afetação eficiente de recursos escassos para 

a satisfação das necessidades coletivas; dá as bases para as opções económicas 

consagradas nos textos constituições a partir do século XX; 

• Antropologia – permite compreender o comportamento humano nas civilizações 

tradicionais e comparar os seus diferentes estádios de evolução; revela que pode 

haver interesse na manutenção de instituições mais antigas, se forem eficientes 

e representativas; 

• Geografia e Astrofísica – são úteis para a delimitação de conceitos jurídico-

constitucionais (exemplo: a separação entre o espaço estadual aéreo e o espaço 

exterior, aplicando-se um regime de soberania ao 1.º e um regime internacional 

ao 2.º). 

 

4. Conceito de Poder Político 

“O poder político consiste na produção de comandos que imponham determinados 

comportamentos, relativamente aos quais revela uma intrínseca aptidão de obrigar, pela força se 

necessário, ao respetivo acatamento, através do emprego de esquemas de coação material.” 

J. B. Gouveia 

 O poder político harmoniza os diferentes objetivos que presidem à vida das pessoas e dos 

grupos, permitindo que o comportamento humano atinja altos padrões de boa convivência social. 

É uma alavanca indispensável ao estabelecimento de um conjunto estável de orientações jurídico-

normativas. Assenta na natureza social do Homem e do seu Direito (ubi societas, ibi ius). Só se 

justifica na medida em que é necessário regular as relações intersubjetivas. 
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 Dimensões do poder político: 

• Substantiva – exprime orientações jurídicas que regulam a vida em comunidade; 

• Adjetiva – defende-se a si próprio, organizando a obediência que lhe é devida. 

Verificam-se duas formas de desvio da sua tarefa: anomia ou anarquia e ditadura ou 

totalitarismo. Uma anomia ou anarquia consiste na ausência de poder político, com muitos riscos 

de irracionalidade nas relações sociais coletivas. Num caso de ditadura ou totalitarismo, dá-se a 

existência de um poder político arbitrário, que não respeita o exercício de um espaço vital da 

liberdade humana. 

Em conclusão, o poder político é a estrutura capaz de criar normas e impõe-nas através 

de um aparelho coativo, se necessário. Diz-se, portanto, que é dotado de coercibilidade. 

Para além do poder político, existem outros poderes que movem os indivíduos e os grupos 

sociais. Estes não são dotados de coercibilidade, assentam numa lógica de persuasão, são de 

natureza fática e, por vezes, são mais eficazes do que o poder político. São estes: 

• Poder social – a vida em sociedade está submetida a padrões de etiqueta social 

(tradições comuns, normas de comportamento); ordem de civilidade ou do trato 

social; a violação das normas de comportamento origina um juízo de reprovação 

social; 

• Poder religioso – expressa a vontade das organizações religiosas no 

estabelecimento de um conjunto de normas disciplinadoras da atitude dos crentes; 

a ordem religiosa disciplina o dever-ser entre os crentes e Deus e o dever-ser entre 

os crentes; a sanção é o pecado e as suas consequências; 

• Poder comunicacional – os meios de informação são usados para influenciar os 

cidadãos e para redirecionar a atuação dos órgãos do poder político; 

• Poder económico – capacidade de influência atribuída aos agentes económicos 

na produção de bens e serviços; é tanto maior quanto mais concentrados 

estiverem os meios de produção (exemplo: o poder das multinacionais); 

• Poder militar; 

• Poder cultural – atividade inerente à realização cultural; ruturas sociais e de 

mentalidades que tiveram a sua origem na cultura (exemplo: o festival de 

Woodstock nos EUA); 

• Poder desportivo – capacidade atrativa do fenómeno desportivo, em particular do 

futebol; 

• Poder científico – a Ciência e a Técnica condicionam decisões políticas, 

económicas e sociais (exemplo: a revolução das telecomunicações). 
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5. As Relações do Direito Constitucional com outros Ramos do Direito? 

 O direito constitucional é o tronco da árvore do qual partem os ramos jurídicos (Direito 

Civil, Direito Administrativo, Direito da Família…). 

 Definição das fronteiras do direito constitucional com os outros ramos: 

• Essencialidade material regulativa do direito constitucional – determina que cabe 

a este estabelecer as grandes opções da ordem jurídica, relacionando-se com 

todos os ramos do Direito; 

• Supremacia hierárquico-formal – todos os ramos estão subordinados ao direito 

constitucional, ainda que estejam “fora” da Constituição. 

Assim, não pode estranhar-se que as relações do direito constitucional com outros ramos 

sejam mais intensas do que o que acontece com qualquer outro setor jurídico. Este facto permite 

até o desenvolvimento de ramos jurídicos mistos (como o Direito Constitucional Internacional ou 

o Direito Constitucional Penal, entre outros). 

Há zonas de sobreposição regulativa com ramos do Direito Público e do Direito Privado, 

sendo que as mais intensas são com o primeiro, dado que o direito constitucional regula o poder 

público. 

 Com o Direito Público: 

• Direito Administrativo – regula a organização e o funcionamento da 

Administração Pública e as suas relações com os administrados; o DC fixa-lhe as 

linhas orientadoras e os principais capítulos (exemplos: organização 

administrativa, direitos fundamentais dos administrados, manifestações do poder 

administrativo, intervenção jurisdicional na averiguação da juridicidade 

administrativa); 

• Direito Internacional Público – estabelece as normas e os princípios que 

disciplinam a organização e a atividade dos membros da sociedade internacional, 

enquanto atuam nessa órbita e assistidos de poder público; o DC define a 

relevância do DIP na ordem interna quanto ao modo da sua inserção, quando ao 

seu respetivo lugar hierárquico e quanto aos poderes das pessoas coletivas 

internas (Estado) no que respeita à sua participação nas relações internacionais; 

• Direito da União Europeia – regula a organização e funcionamento da EU, as 

relações que mantem com outras entidades, sobretudo com os Estados-membros 

e a formação da sua própria ordem jurídica; o DC autoriza a pertença à EU e 

define as relações entre as duas ordens jurídicas; 
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• Direito Penal – sanciona os comportamentos humanos criminalizando-os; aplica 

aos infratores penas privativas da liberdade e medidas de segurança; só existe em 

razão dos bens jurídicos que são recortados pelo DC, no plano dos direitos 

fundamentais; 

• Direito Contraordenacional – tipifica comportamentos ilícitos menos graves; 

determina a aplicação de sanções pecuniárias ou outras de cariz acessório, nunca 

privativas de liberdade; é definido pelo DC, numa lógica secundária em relação 

ao Direito Penal; 

• Direito Judiciário – regula a organização e o funcionamento das instituições 

judiciárias que exercem o poder judicial; DC define o enquadramento e a 

organização desse poder, no contexto dos diversos poderes do Estado; 

• Direito Processual – regula a tramitação do poder jurisdicional do Estado no seu 

lado material na dialética que se estabelece entre os sujeitos intervenientes; para 

proteger o núcleo fundamental dessa dialética o DC impõe direitos fundamentais 

de cunho processual; 

• Direito Financeiro – disciplina a atividade jurídico-financeira das entidades 

públicas; recebe do DC as prioridades ao nível da estrutura do orçamento do 

Estado, das receitas e despesas dos organismos públicos, e os mecanismos de 

controlo político e jurídico daquelas atividades; 

• Direito Fiscal – estabelece o regime das receitas dos impostos inerentes à 

atividade pública; calibra a tensão entre o Estado-Fisco e os contribuintes; 

encontra no DC os fundamentos da tributação e a positivação dos direitos 

fundamentais dos contribuintes; 

• Direito da Economia – regulamenta a atividade económica num Estado Social; a 

Constituição contém o fundamento do regime económico a estabelecer. 

 O direito constitucional tem múltiplas conexões com o Direito Privado pela dispersão dos 

direitos fundamentais nos ramos do Direito Privado e a ordenação constitucional da economia. 

 O direito constitucional é Direito Público, pois realça o interesse público, regula 

essencialmente o poder público e as suas relações com as pessoas e com os outros poderes e 

posiciona o poder público na sua veste de “suprema autoridade soberana”. 
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A Organização Interna do Poder Político 

 

1. Princípio da Separação de Poderes 

 É constitucionalmente assegurado. 

 Tem como objetivo desconcentrar o poder político, impedir o exercício do poder por uma 

só pessoa/órgão e proteger contra o despotismo, tirania, abusos, desvios e contra os atropelos aos 

direitos e liberdades individuais. 

 

Teoria da Separação de Poderes 

“Repartição de funções entre órgãos independentes que se apresentam como uma forma de 

divisão ou desmembramento do poder”. 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 56 

 

• John Locke (1632 – 1704) 

Estado-Natureza → Estado-Sociedade 

Esta passagem faz-se através de um contrato que garante a justiça e, daqui, resulta a 

Soberania e o Poder originário (pertencente ao Povo, à Coletividade). 

O poder é dividido e delegado em poderes soberanos de forma a garantir a estabilidade 

evitando tentações e abusos. 

 

Poder Constituinte (do Povo) → Poderes Constituídos 

➢ Poder Legislativo – centro da atividade política; 

assumido por um parlamento com duas camaras; 

reúne a legitimidade democrática; 

➢ Poder Executivo 

➢ Poder Federativo 

Os dois últimos devem estar reunidos para uma 

melhor persecução; seriam atribuídos ao Rei 

auxiliado por ministros – Legitimidade 

Monárquica. 
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• Montesquieu (1689 – 1755) 

Inspirado por Locke e pelo sistema britânico (Monarquia Limitada). 

Objetivo: evitar abusos no exercício do poder que era a tendência natural em estado de 

concentração. 

Através da limitação pela divisão de poderes e distribuição por órgãos distintos. 

 

Poderes (Faculdades de Soberania atribuídas): 

➢ Legislativo – parlamento bicamaral; 

➢ Executivo – um titular, auxiliado por ministros; 

➢ Judicial – atribuído a juízes ou jurados eleitos por curtos períodos. 

 

Conseguia-se, assim, o aprofundamento da representação popular; entendia que qualquer 

pessoa era capaz de decidir sobre matéria de facto e de direito. 

A exclusividade e especialização de cada poder garantiam um melhor 

desempenho/exercício. 

Autonomia e independência de poderes. 

A proteção do cidadão depende da repartição e interdependência dos poderes; colaboram 

e autocontrolam-se, impedindo o abuso de poder por parte dos outros poderes. Faculdade 

de estatuir (Faculté de statuer) e faculdade de impedir (Faculté de empêcher). 

A separação de poderes é uma exigência do constitucionalismo moderno. 

“A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a 

separação dos poderes não tem Constituição”. 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, art.º 16 
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Sistema de checks and balances 

 É constitucionalmente determinado. 

 

 

Controlador Como? Exemplos Controlado 

Legislativo Cria as leis que o judicial aplica; define a organização do poder 

judicial; a assembleia da república nomeia dez juízes do 

Tribunal Constitucional (Art.º 163, al. h) CRP) 

Judicial 

Executivo Exercício do veto legislativo – o governo não tem este poder, 

apenas os chefes de Estado; poder de dissolução da assembleia 

Legislativo 

Legislativo O executivo tem de executar a lei; o orçamento de estado é 

aprovado pela assembleia – controla um instrumento 

fundamental do governo 

Executivo 

Executivo Tem poderes de nomeação; ex.: o Presidente do Tribunal de 

Contas é nomeado pelo Presidente da República depois de 

ouvido o primeiro-ministro 

Judicial 

Judicial Exercício de fiscalização da constituição nos atos da 

assembleia 

Legislativo 

 

 O Presidente da República não é o titular do poder executivo, mas tem poderes 

executivos. 

 O pode judicial deve ser o mais independente de todos. 
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Separação e Interdependência de Poderes 

• Repartição e especialização; 

• Limitação e fiscalização recíproca; 

• Colaboração e concertação; 

• Equilíbrio. 

Incompatibilidade – Art.º 120, 154 nº 1e 216 nº 3 e 4 CRP 

 

Poder Moderador 

 Teorizado por Benjamin Constant (1767 – 1830). 

 É o quarto poder, de carater neutral, que atua quando há conflitos institucionais, garante 

o equilíbrio, impede a supremacia de um dos poderes e assegura a cooperação e conjugação dos 

poderes. 

 Este poder foi idealizado para o Poder Real, sendo assumido pelo Rei nas Monarquias 

Constitucionais. 

 Caso Português – previsto na carta constitucional de 1826, porém fi desvirtuado porque 

o Rei também detinha o poder executivo; atualmente, o poder moderador pertence ao Presidente 

da República quando o poder executivo pertence ao governo. 

 

2. Fins, Funções e Competências Estaduais 

À comunidade política, que se refere ao povo soberano, é atribuída a titularidade do 

exercício do poder político. 

O poder constituinte tem fins. A segurança interna e externa e a justiça são os fins base 

de um estado mais simples. Num estado mais interventivo um objetivo fundamental é garantir o 

equilíbrio económico. 

Isto implica a existência de funções/atividades (meios para atingir aqueles fins) que são 

compostas por competências (parcelas dessas atividades). 

 

Poderes Estaduais 

Os poderes estaduais (poderes constituídos) são os órgãos do poder de soberania. São 

órgãos e separados, mas interdependentes entre si (art.º 111 CRP) porque se fiscalizam – tal tem 
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o objetivo de impedir que não se respeite a constituição e os abusos de poder. A interdependência 

não pode nem deve aniquilar toda a independência que cada um dos órgãos deve ter. Um órgão 

não pode condicionar integralmente a atividade de outro. 

Aos poderes estaduais são atribuídas competências para o exercício de funções de 

soberania e para assegurar os fins fundamentais da coletividade. 

Na CRP não se atribui nenhum poder diretamente, porém está implícito pelo conjunto de 

competências atribuído a cada órgão. Os órgãos de soberania podem ser encontrados no art.º 110 

CRP. 

Nota: Nem todos os Estados têm o poder moderador; tenha-se como exemplo a França em que o 

chefe de estado é o chefe de governo. 

 

Fins Estaduais 

 Os fins estaduais são os grandes objetivos da comunidade política. São a razão do Poder 

Político e traduzem-se em missões, incumbências e tarefas constitucionalmente definidas que são 

prosseguidas pelos órgãos de soberania. 

Art.º 1, 2, 9, 58 e 81 CRP. 

 

Funções Estaduais 

 As funções estaduais são atividades típicas sobre o exercício do Poder Político. 

• Complexo ordenado de atos; 

• Diferenciadas, embora relacionadas; 

• De caráter duradouro e permanente; 

• Não (necessariamente) exclusivas de um órgão de soberania. 

As principais funções estaduais são funções jurídico-políticas: 

• Função Política (ou governativa); 

• Função Legislativa; 

• Função Administrativa (ou técnica); 

• Função Jurisdicional. 

As funções estaduais pertencem ao monopólio do Estado, mas também podem ser 

exercidas por outras entidades, como entidades locais e autónomas. O Estado detém o monopólio 

porque é o Estado que determina como é que as entidades infra estaduais podem exercer o seu 
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poder e decide a que entidades supraestaduais se vai submeter. Por fim, a realização da atividade 

administrativa admite ainda a organização de pessoas coletivas privadas que colaboram na 

prestação de bens e serviços que proporcionam o bem-estar coletivo. 

 

Função Política em sentido estrito (ou governativa) 

É a atividade de livre definição dos objetivos, fins, interesses e opções gerais e 

fundamentais da coletividade, bem como da escolha dos melhore meios para prosseguir estes fins. 

É atividade de prossecução destes interesses, isto é, direção política do Estado. 

Os atos políticos são no fundo atos adotados como forma de direção e decisão política. 

Quando estes não são legislativos são meramente designados desta forma. O Presidente da 

República só tem atos políticos. 

Art.º 133 a 135, 161 (algumas alíneas) a 163, 197 e 227 nº1 CRP. 

 

Função Legislativa 

A função legislativa é a atividade de criação, modificação e revogação de normas 

jurídicas e de elaboração e aprovação de diplomas legislativos. 

Atos próprios: Leis, decretos-leis e decretos-legislativos regionais (112 nº1 CRP) – 

Regimentos e eficácia externa. 

Art.º 161 (algumas alíneas), 164-165, 198, 227, 228 e 232 CRP. 

 

Função Política + Função Legislativa 

 É a função política em sentido amplo. Consiste na definição dos fins coletivos e dos meios 

para os atingir. 
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Função Política – define-se quando ao conteúdo dos atos (critério material) 

Função Legislativa – critério formal 

Os atos que se reúnem na interseção são atos legislativos dos quais se sabe que têm uma 

conotação de direção política. 

Uma lei poderá ser meramente técnica ou ter também uma direção política. No último 

caso, prevalece o critério formal, mas sabe-se que tem esta característica também (critério 

material). 

São funções primárias ou independentes, praticamente livres quando executam o poder 

constituinte. Estão limitadas ou vinculadas pela constituição que é o principal ato político e 

legislativo de um Estado. Quando não há uma constituição, o exercício destas funções é ilimitado. 

São discricionárias, o que significa que têm liberdade de opção. No entanto, têm limites 

e critérios. A decisão política é uma decisão de oportunidade. 

 

Função Administrativa 

 É uma função secundária ou derivada na medida em que é dependente, condicionada e 

decorrente das anteriores (Art.º 266 nº 2 CRP). Consiste na satisfação das necessidades coletivas 

e da realização do interesse público (Art.º 266 nº1 CRP). Faz-se com base na decisão política e 

na lei através da prestação de bens e servições. 

 Realiza-se a título principal pelo governo que é o órgão máximo e o fiscal da 

administração pública. 

 Características: 

• Desconcentração e descentralização; 

• Hierarquia interna; 

• Iniciativa e parcialidade na prossecução do interesse público – decide livremente 

sem que ninguém o peça (iniciativa) e as decisões estão vinculadas ao interesse 

público tal como ele é definido na lei e pelos órgãos de soberania (parcialidade); 

• Imparcialidade com particulares (Art.º 266 nº 2 CRP) – deve tratar as partes de 

igual forma em caso de conflito. 

Atos próprios: Regulamentos (concretizações de leis adotadas pelo governo, não só 

normas gerais e abstratas), atos administrativos (específicos para uma certa situação) e 

contratos administrativo. 
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Art.º 199 e 227, 229 e 237 CRP. 

 

Função Jurisdicional 

 É uma função secundária porque depende da atividade legislativa (Art.º 203 e 205 nº 1 

CRP). Depende da definição de normas gerais e abstratas que os tribunais definirão para 

resolverem conflitos entre particulares. 

Jurisdição vem de iuris e dice. Jurisdicional significa dizer o direito. A função 

jurisdicional é, portanto, a atividade de decisão dos tribunais pela aplicação da lei (do Direito) ou, 

quando esta não existe, com base numa noção geral de direito, perante conflitos de pretensões 

(estabelecimento de sanções). 

Funciona de forma descentralizada, especializada (certos tribunais só trabalham com 

certas matérias) e existe uma hierarquia para recurso (não há uma hierarquia entre tribunais, esta 

serve apenas para recurso). 

A atividade do tribunal ou do juiz é intelectual ou puramente jurídica, uma vez que não 

pode ser sujeita à concretização de ideologias políticas. Tem como fim assegurar a justiça. 

Os órgãos são independentes, imparciais e passivos (os tribunais só atuam se os 

particulares pedirem, exceto no do código penal em a iniciativa parte do ministério público; os 

tribunais aguardam a sua convocatória ao contrário da administração pública). 

Atos próprios: sentenças, acórdãos e declarações de inconstitucionalidade, no caso do 

Tribunal Constitucional. 

Art.º 202 CRP. 

 

 

Competências 

 As competências são poderes de atuação atribuídos aos órgãos de soberania para o 

desemprenho de funções e prossecução das tarefas fundamentais (parcelas dos meios disponíveis 

para a realização dos fins). 
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Órgãos Estaduais 

• Soberania, Constitucionais e Estaduais: Presidente da República, Assembleia da 

República, Governo e Tribunais – Art.º 110 CRP (Princípio da Tipicidade, numerus 

clausus); 

• Constitucionais e Estaduais: Provedor(a) da Justiça – Art.º23 da CRP; 

• Estaduais: 

➢ Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP); 

➢ Conselho Superior de Estatística (CSE); 

➢ Conselho dos Julgados de Paz (CJP); 

➢ Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida; 

➢ Conselho Nacional de Educação. 

 

Órgãos de Soberania 

 Um órgão de soberania expressa a vontade do Estado, da comunidade política. Distingue-

se dos titulares/agentes, visto que o órgão permanece e estes mudam. Exercem as principais 

faculdades de soberania a título principal (pertencentes à coletividade) – titularidade do exercício 

do poder político. 

 Art.º 110 CRP. 

 Princípio da tipicidade ou números clausus – existem apenas aquelas 4 órgãos de 

soberania e nenhum outro. 
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3. Poder Legislativo 

O poder legislativo surge originariamente após a revolução liberal inglesa com o objetivo 

de limitar o poder executivo da coroa. Limitaria sendo uma representação popular.  

O poder legislativo é exercido pelo parlamento (órgão de soberania). O parlamento em 

Portugal chama-se Assembleia da República (Art.º 147 e ss. CRP). É representativa e os 

deputados têm mandatos representativos (Art.º 147, 152 nº 2 CRP); tomam as suas decisões com 

base na sua consciência não tendo, necessariamente, de decidir da forma que a população quer. 

Distingue-se do que era o mandato imperativo que vigorava nas cortes, nas quais os representantes 

eram o porta voz do povo (chamados às cortes pela primeira vez em 1254). É um órgão colegial 

(vários titulares). Há um aprofundamento progressivo do princípio democrático, no sentido em 

que toda a gente maior e capaz passou a ter direito a voto. 

 Em suma, o parlamento é o órgão primordial de representação popular, símbolo do 

“governo representativo” e tem legitimação direta. 

 

Organização e Funcionamento 

A Assembleia da República é um órgão unicameral. O parlamento americano é bicameral, 

sendo constituído pelo congresso e pelo senado. O parlamento inglês também é bicameral, sendo 

constituído pela câmara dos comuns e pela câmara dos lordes (os mandatos não são hereditários, 

porém são vitalícios; é um órgão que fiscaliza a câmara dos comuns). Em Portugal, durante as 

constituições monárquicas, a partir de 1826 o parlamento era bicameral. 

É composta por um mínimo de 180 e um máximo de 130 deputados (Art.º 148 CRP). A 

lei nº 14/79 fixou este número nos 230 deputados. 

Cada legislatura tem a duração de quatro anos, isto é, quatro sessões legislativas (Art.º 

171 nº 1 CRP). O período de legislatura inicia-se com a primeira reunião do parlamento e termina 

com a reunião de um novo parlamento. O período de sessão (período durante o qual o parlamento 

assume a sua competência deliberativa) é de 15 de setembro a 15 de junho (Art.º 174 nº 2 CRP). 

“No período de sessão, o parlamento pode continuar os seus trabalhos no ponto em que 

os interrompeu. No período de legislatura, diferentemente, caducam os projetos de lei, propostas 

de lei do governo e os projetos e propostas de referendo não votados na sessão legislativas em 

que tiverem sido apresentados (Art.º 167 nº 5 CRP).” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 60 
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 A assembleia está organizada através dos grupos parlamentares – deputados eleitos por 

cada partido ou coligação de partidos (Art.º 180 CRP). 

 “Na generalidade das instituições parlamentares, os trabalhos, decorrem em plenário ou 

nas diferentes comissões especializadas. Estas últimas podem ser permanentes ou não 

permanentes (Art.º 175 a 179 CRP).” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 61 

 Por imposição constitucional está prevista uma comissão permanente (Art.º 179 CRP). 

 

Função Legislativa 

 É a função “natural” ou principal do poder legislativo (Art.º 161, algumas alíneas, 164, 

165 e 167 CRP). 

 A assembleia detém a primazia porque pode legislar ou delegar, no entanto não tem o 

monopólio ou exclusividade. Esta revela-se através dos poderes de competência genérica em 

matérias legislativas, existência de matérias em que o governo só pode agir se a assembleia 

autorizar e define as leis base. Ainda assim, verifica-se a partilha (de forma crescente) do poder 

legislativo com o governo e com as regiões autónomas; pode delegar competências legislativas 

no governo. A assembleia reserva o poder de apreciação parlamentar relativamente ao que o 

governo legisla, quer em matéria concorrente quer em matéria relativa (Art.º 169 CRP). 

 Partilha crescente com o Governo: 

• Iniciativa Legislativa (Art.º 167); 

• Autorização/delegação da competência legislativa (Art.º 161 d) e 165); 

• Apreciação da legislação governamental autorizada e concorrente (Art.º 162 c) e 

169). 

Posto isto, há uma alteração na função legislativa. O governo ao legislar, por vezes, adota 

o que se chama lei medida/concreta. As normas perdem o seu carater abstrato. Tal será legitimo 

sempre que devidamente justificado ao abrigo do princípio da conformidade constitucional e se 

respeitarem o princípio da igualdade. 

Concorrência com a atividade parlamentar: 

• Formas de democracia direta; 

• Acordos de intersectoriais, de concertação social – têm destinatários muito 

alargados entre as grandes entidades patronais e as grandes entidades sindicais; 
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• Direito Internacional e da União Europeia – 80% da legislação em vigor tem 

origem na UE; 

• Poder regulamentar do governo – o governo fá-lo de forma direta sem ter uma lei 

em que se basear; inconstitucional por violar o Art.º 112 CRP (há uma discussão 

doutrinal) – e da Administração Independente –esta é do Estado porque é 

composta por órgãos ou serviços estaduais, mas estes são totalmente 

independentes, uma vez que exercem funções de regulamentação e fiscalização 

do governo (provedor da justiça, comissão do mercado de valores mobiliários, 

comissão nacional das eleições); Art.º 277 nº 3 CRP. 

 

Nota: os pontos segundo e terceiro têm como consequências a perda de 

publicidade e transparência (Art.º 116 nº 1) e de legitimidade democrática. 

 

Transformação da Atividade Parlamentar 

Especialização técnica da atividade legislativa: 

• Necessidade de informação técnica e detalhada; 

• Funcionamento através de comissões especializadas; 

• Dependência nas informações prestadas pelo Governo/entidades especializadas. 

Os Estados Sociais e de Direito estabeleceram-se, maioritariamente, na europa após a 2ª 

guerra mundial. Conciliando isto à maior intervenção Estadual, ocorre a partilha do centro da 

decisão política e da atividade legislativa com o poder executivo (governo) e também com órgãos 

não soberanos e entidades supranacionais. 

O poder legislativo tem de conciliar o seu papel principal, como órgão legiferante, com o 

de controlo do governo e autorização legislativa. 

 

Função Política 

O parlamento partilha a competência de direção política com o Governo, Chefe de Estado, 

entidades internas e supraestaduais. 

Competências de Checks and Balances: 

• Quanto a outros órgãos de soberania legitimados pela escolha parlamentar (Art.º 

163 CRP); 

• De fiscalização relativamente ao governo e estados de exceção (Art.º 162 CRP). 



Direito Constitucional 

26 
 

A assembleia vigia a atividade governativa através de espaços de justificação da mesma, 

como debates periódicos, comissões e, em particular, a aprovação da Lei do Orçamento de Estado 

 

Funções materiais 

• Função de expressão-representação; 

• Função pedagógica – debate das grandes linhas políticas, questões e problemas que 

afetam a população. 

 

Formas de Limitação e Controlo 

• Constituição; 

• Possibilidade de participação dos órgãos de soberania no processo legislativo; 

• Sufrágio popular; 

• Dissolução Parlamentar – diferentes possibilidades nos diferentes sistemas (Rei, 

Presidente e Governo), no caso português Art.º 133 e) e 172 CRP; o Presidente da 

República deve ouvir os partidos políticos e o Conselho de Estado, embora obrigatória, 

não tem efeitos vinculativos 

 

Conclusão 
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4. Poder Executivo 

 O seu papel tradicional é executar e aplicar as leis ou opções políticas gerais tendo em 

vista a satisfação das necessidades coletivas 

 

Organização 

 É assumido pelo Chefe de Estado (Presidente da República e Monarca) ou Governo (Art.º 

182 e ss.). 

 O Governo apresenta-se como um órgão colegial (composto por mais do que uma pessoa) 

e complexo, composto por outros órgãos como o Conselho de Ministros, Primeiro-Ministro, 

Ministros, Secretários e Subsecretários de Estado (Art.º 183 e 184 CRP). 

 É o órgão central do sistema político, autónomo, controlado e limitado, mas não instruído. 

 

Designação do Poder Executivo 

 Os sistemas de base presidencial definem uma eleição direta ou indireta. Os Estados 

Unidos são um exemplo de um sistema de base presidencial com eleição indireta. O povo elege 

um colégio eleitoral que, por sua vez, elege o Presidente. 

 Os sistemas de base parlamentar definem uma eleição indireta. A nomeação é feita com 

base na composição parlamentar. O candidato a Primeiro-Ministro é a figura central das eleições 

parlamentares. 

 No caso português, o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República após 

ouvir os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados das 

legislativas (Art.º 187 nº 1 CRP). Assim, diz-se que o Primeiro-Ministro tem legitimidade 
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indireta. Os restantes membros do governo são nomeados pelo Presidente da República, sob 

proposta do Primeiro-Ministro (Art.º 187 nº 2). 

 O início de funções do Primeiro-Ministro dá-se com a sua posse e cessa com a sua 

exoneração por parte do Presidente da República (Art.º 186 nº 2 CRP). “O governo inicia funções 

após a sua nomeação, embora permaneça diminuído até à apreciação do seu programa pela 

Assembleia da República” (Art.º 186 nº 5 e 192 CRP). 

 O governo tem institucionalmente responsável perante o Presidente da República e 

politicamente responsável perante a Assembleia, porque este só o pode demitir por questões 

democráticas, não políticas. 

 

Função Administrativa 

O governo é o garante e titular único da Função Administrativa – “Órgão Superior da 

Administração Pública” (Art.º 182 CRP). 

Competência administrativa do governo – Art.º 199 CRP: 

• a) e b) – execução dos Planos Nacionais e do Orçamento (Art.º 161 g)) e 

aprovação dos Planos; 

• c) Exercício do Poder Regulamentar – normas gerais e abstratas (art.º 134 e b), e 

136 nº 4); 

• d) Direção, Superintendência e Tutela da Administração Pública – estabelece as 

direções da administração, controla as entidades autónomas/locais; 

• e), g) Prática dos atos e providências necessárias ao funcionamento da 

Administração, desenvolvimento económico-social e satisfação das necessidades 

coletivas. 

“Com base na sua competência administrativa, o governo edita regulamentos, normas 

gerais e abstratas, necessários à boa execução das leis. E pratica os atos administrativos 

necessários ao funcionamento da administração pública e de outras pessoas coletivas públicas. 

Para além disso, compete-lhe elaborar os planos de desenvolvimento económico e social, com 

base nas leis das respetivas grandes opções, e fazê-los executar.” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 96 
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Função Política 

“Órgão de condução da política geral do país” (Art.º 182, 201 nº1 c)) – condução dos 

compromissos constitucionais e dos assumidos entre diferentes órgãos (cotitulares da função 

política de direção superior do Estado). 

Órgão de direção da política que se traduz na prática de múltiplos atos, designadamente 

os mencionados no Art.º 197 CRP (competência próprias e de controlo): referendar os atos do 

Presidente da República, negociar e ajustar convenções internacionais, aprovar os acordos 

internacionais que caiam no domínio da sua competência, apresentar propostas de lei e de 

resolução à Assembleia da República, propor ao Presidente da República a declaração de guerra 

ou a feitura da paz, apresentar à Assembleia da República as contas do Estado e das demais 

entidades públicas que a lei determinar e informar a Assembleia da República quanto ao processo 

de construção da União Europeia. 

O órgão mais importante de decisão na perspetiva do governo é o Conselho de Ministros, 

pelo que se chama princípio de coletividade – contraditório, partilha de opiniões. 

 

Função Legislativa 

 Competência legislativa do governo – Art-º 198 CRP. 

 Há cada vez mais intervenção do governo na atividade legislativa, ainda assim. a 

assembleia reserva um poder de apreciação dos atos legislativos. 

• “Reservada” ou exclusiva (Art.º 198 nº 2 CRP) – Poder de auto-regulação (Art.º 183 nº3); 

• Concorrencial com o Poder Legislativo (Art.º 198 nº1 a) CRP); 

• Derivada ou autorizada (Art.º 198 nº1 b), art.º 165 CRP); 

• Complementar ou de desenvolvimento das Bases Gerais (Art.º 198 nº 1 c) CRP); 

• Poder de Iniciativa Legislativa (Art.º 197 d), 167 nº1 CRP). 

O governo ainda tem a competência regulamentar (poder regulamentar do governo) – adoção 

de regulamentos administrativos que concorrem com a lei. 

 

Hierarquia e Solidariedade Interna 

Ideia de hierarquia em que o chefe do governo é o Primeiro-Ministro (contrário ao que se 

verifica num sistema presidencial) – Art.º 201 CRP. Isto implica que se estabelece uma relação 

de dependência dos membros do governo no Primeiro-Ministro (Art.º 187 nº2 e 186 nº2 e 3 CRP). 
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Se o Primeiro-Ministro cessar funções todo o governo perde o cargo, acompanham a destituição. 

O mesmo se verifica para os ministros e respetivos secretários. 

Relações de confiança política no governo (Art.º 191 nº 2 CRP) – o Primeiro-Ministro e 

os Ministros têm competências próprias e os Secretários de Estado têm competências delegadas 

(Art.º 201 CRP). O Primeiro-Ministro pode implicar a sessação de funções dos ministros. 

Solidariedade interna – todo o governo se submete ao programa do governo assumido no 

início da tomada de posse, bem como às deliberações do conselho de ministros; todos os membros 

do governo assumem aquelas decisões como sendo suas (Art.º 188 e 189 CRP). O Primeiro-

Ministro assume todas as decisões, omissões e atos do governo, sendo que os Ministros assumem 

a responsabilidade dos atos praticados pelos seus Secretários de Estado. 

O Conselhos de Ministros é o órgão de tomada de decisão (Art.º 200 CRP) no âmbito do 

qual atua o Primeiro-Ministro. As decisões mais importantes e/ou relevantes precisam da 

aprovação (concordância) do Conselho de Ministros. 

Princípio a colegialidade ou gabinete (referencia ao sistema britânico): compete ao 

Conselho de Ministros deliberar e decidir. O Primeiro-Ministro dirige a política geral, mas não 

toma decisões de política geral sozinho (Art.º 201 nº 3 CRP). 

Nota: Os Ministros em Portugal não precisam de ser afiliados do partido que tem o apoio 

parlamentar. 

 

Responsabilidade Institucional Perante o Presidente da República 

 O Presidente da República é um órgão de legitimação da autoridade governamental (Art.º 

187 CRP). 

Existe uma relação institucional, essencialmente constitucional, entre o governo e o 

Presidente da República. Esta deve-se principalmente ao facto de o Presidente da República ser o 

garante do normal funcionamento das instituições (Art.º 190 e 191 nº 1 CRP). 

O Primeiro-Ministro tem uma responsabilidade direta (Art.º191 nº 1 CRP) perante o 

Presidente da República e todo o governo tem uma responsabilidade indireta, pela hierarquia e 

solidariedade interna (Art.º 191 nº 2 CRP). 

O poder de exoneração (demissão) é próprio, porém condicionado, dado que o Presidente 

da República tem de ouvir o Conselho de Estado, mas não tem de o seguir (Art.º 145 b) CRP). 

O exercício do poder da destituição do governo implica que a situação em que se encontra 

o governo seja de gravidade face ao Estado, ou seja, que o exercício do seu poder não esteja a ser 
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benéfico para o Estado nem para a satisfação do interesse coletivo, e que a destituição do governo 

seja uma condição necessária para garantir o normal funcionamento das instituições democráticas 

(poder regulador). 

Ainda assim, é um poder de decisão política. É um conceito indeterminado, logo não 

implica uma solução única nem um procedimento jurídico; tem liberdade de opção mediante as 

condições acima referidas. 

O Presidente da República tem ainda o poder de aceitar o pedido de demissão voluntária 

do Primeiro-Ministro (o que resulta na queda do governo). 

 

Responsabilidade Política Perante a Assembleia da República 

A Assembleia da República é um órgão de legitimação da autoridade governamental (a 

par do Presidente da República), porque a decisão do Presidente da República é feita com base na 

composição parlamentar. É o lugar de justificação da Política Executiva (aprovação do 

orçamento, fiscalização da gestão das contas, entre outros). 

Responsabilidade de confiança político-parlamentar – ideia de que o governo só o é 

porque há uma maioria parlamentar que o apoia. 

O governo é diretamente responsável perante a Assembleia da República (Art.º 190 CRP) 

e o Primeiro-Ministro e os Ministros são-no indiretamente (Art.º 191 nº 1 e 2 CRP). 

Mecanismos da Assembleia da República para a demissão do governo: 

• Apreciação do programa – o governo é nomeado e apresenta o seu programa (até 

a aprovação deste, o governo exerce apenas as suas funções de gestão); a 

Assembleia da República não tem de votar ou aprovar o programa, basta que 

nenhum partido proponha a votação e que a Assembleia da República não rejeite 

o projeto; consiste num voto de confiança assumido ou presumido (negativo), na 

medida em que se nenhum partido propuser a votação supõe-se que todos os 

partidos o aceitam; é diferente dos votos de investidura e do voto de confiança 

positivo e efetivo (Art.º 186 nº 5, 192 e 195 nº 1 d)); 

• Moção de Confiança – o governo pergunta à Assembleia da República (Art.º 193 

CRP); 

• Moção de Censura – são os grupos parlamentares que propõe para saber a opinião 

dos demais (Art.º 194 CRP). 

Nota: o voto presumido e negativo permite a possibilidade de assumir governos minoritários. 
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 Esta moção de censura é simples e distingue-se da construtiva (sistema alemão), em que 

um partido que proponha uma moção de censura tem de propor obrigatoriamente um outro 

governo para governar. A maioria que faz cair o governo tem de dar uma maioria ao novo governo 

também. Foi idealizada para evitar a instabilidade política e para desincentivar a adoção de 

moções de censura constantes por partidos minoritários. 

 A Assembleia da República e o governo têm uma relação institucional estrita. 

Fiscalização, Limitação e Controlo por parte da Assembleia: Art.º 161 g), h); Art.º 162 

a), c) [Art.º 169], d) [Art.º 197 nº 1 h)] e e); Art.º 163 c) [Art.º 196], f) [Art.º 197 nº1 i)]. 

Quando o governo reúne um apoio maioritário parlamentar, há uma hegemonia de facto 

do Primeiro-Ministro. É o titular do poder executivo e o líder do partido que tem a maioria da 

Assembleia da República. Neste contexto não existe propriamente uma oposição em poder 

executivo e legislativo, mas sim entre governo e oposição. Assim, é importante dotar a oposição 

de um poder forte – períodos de intervenção constantes e ferramentas de fiscalização. 

Se o Presidente da República for apoiado pelo partido do governo, os três poderes ficam 

“juntos”. 

 

5. Poder Judicial 

O órgão de soberania (não governativo) do poder judicial são os Tribunais (Art.º 202 

CRP). É o titular exclusivo da função jurisdicional. Traduz-se na atividade de aplicação da lei no 

caso concreto e na administração da Justiça em nome do povo. É o poder estadual menos 

“perigoso” e deve ser o mais independente. 

Tem como fim (e dever) a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, a justa 

resolução dos conflitos entre partes, a repressão da violação da legalidade e a fiscalização da 

constitucionalidade (Art.º 280 CRP). Desta forma, é o elemento essencial do Estado de Direito, o 

garante da legalidade e constitucionalidade (são o garante máximo da constituição) e da 

desaplicação ou interpretação corretiva. 

Nota: o Presidente da República só responde depois do seu mandato aos tribunais comuns (Art.º 

130 nº 4 CRP). Tal pode não se verificar na prática, no entanto a norma existente para a proteção 

do Presidente da República perante o poder judicial. 
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Princípio da Independência 

 Os Tribunais são independentes e apenas se encontram sujeitos à lei (Art.º 203 CRP). A 

lei suprema é a Constituição da República (Art.º 204 e 280 CRP). 

 A independência externa da magistratura passa pela sua não sujeição a ordens ou 

instruções provenientes de órgãos externos, incluindo órgãos políticos, ausência de interferências, 

instruções ou diretivas políticas (apesar da nomeação por outros poderes) e não sujeição a 

interesses políticos. A independência interna (funcional) existe face a outros magistrados no 

interior das magistraturas e estruturas corporativas. 

 Incompatibilidades (Art.º 216 nº 3 e 5 CRP). 

Rigorosa independência e autonomia face a outros Poderes. 

 

Princípio da Inamovibilidade 

 É uma garantia da independência externa (Art.º 216 nº 1 CRP) pela inamovibilidade dos 

magistrados. Porém, também é uma garantia da independência interna; tarefa atribuída aos 

Conselhos Superiores de “administração” das magistraturas. 

 

Princípio da Responsabilidade 

 Os juízes são “irresponsáveis” no sentido em que não existe qualquer responsabilidade 

política dos magistrados perante os órgãos político-representativos. A estes e aos magistrados não 

é aplicado o disposto no Art.º 22 CRP, são responsáveis por violações à lei, não pelas suas 

decisões (Art.º 216 nº 1 CRP) e têm responsabilidade disciplinar (Art.º 217 CRP). 

 

Princípio da Imparcialidade 

 Os juízes têm de ser “terceiros” à causa e estar apenas submetidos à lei e ao Direito. Não 

podem julgar em causa própria, nem estar “impedidos” no caso de existir uma relação pessoal 

com o caso a julgar. 
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Passividade 

 Não toma iniciativa; não pode julgar e decidir sem ser procurado mesmo tendo 

conhecimento. Atua mediante ações, queixas e acusações, nos termos legais (necessidade do 

pedido). 

 

Organização – Art.º 209 CRP 

 

Nota: existe um acordo de cavalheiros entre o PS e o PSD em relação à eleição dos juízes do 

Tribunal Constitucional. 

 

6. Poder Moderador 

 Pode ser um órgão singular ao colegial. A Suíça tem como chefia de Estado um Conselho 

de Estado. No caso de uma Monarquia, o Chefe de Estado será um poder moderados se se tratar 

de um rei que tenha poderes para além da sua função meramente simbólica. O Presidente da 

República será o poder moderador se não for ele próprio titular do poder executivo. 

 O Presidente da República (Art.º 120 e ss. CRP) é o mais alto magistrado da nação e o 

símbolo da unidade estadual e da independência nacional (funções de representação interna e 

externa). 

 As funções do poder moderador são de equilíbrio e regulação do sistema político 

(exterior/acima da lógica político-partidária): 

• Garante do regular funcionamento das instituições; 

• Árbitro e regulador do sistema - Poder neutro, independente, imparcial face aos 

outros órgãos e idealmente face aos partidos políticos; na prática verifica-se um 
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apoio dos partidos, no entanto, na candidatura formal, apresenta-se como 

independente; 

• Evitar e resolver situações de crise (“gestor de crises”). 

 

Presidente da República na CRP de 76 

 Não existe coabitação governamental, apenas existe coexistência institucional do 

Presidente da República com o governo. 

 Impossibilidade de “hegemonia” do Presidente da República. 

 Tem legitimidade democrática direta, é eleito por sufrágio universal (Art.º 121 CRP), 

através de um sistema eleitoral maioritário (Art.º 126 CRP). 

 Requisitos – Art.º 121 e ss. CRP. 

Mandato – Art.º 128 CRP. 

Posse e Juramento – Art.º 127 CRP. 

O Presidente da República tem como função única e exclusiva a função política. Partilha 

competências de decisão e direção política com o governo e Assembleia da República (Art.º 120 

CRP). Para esse fim é dotado de poderes próprios e efetivos de controlo, limitação e moderação 

– é o arbitro do sistema. Garante o funcionamento das instituições democráticas. 

Competência quanto a outros órgãos (Art.º 133 CRP): demissão do governo (Art.º 195 

nº2 CRP), dissolução da Assembleia da República (Art.º 172), nomeação e exoneração do 

presidente do Tribunal Contas e do Procurador-Geral da República (Art.º 133 m) CRP). 

Competência em matéria de relações internacionais e defesa (Art.º 134 a) e 135 CRP). 

Competências de controlo: Art.º 134 b), g) e h) CRP, promulgação e veto (Art.º 136, 278 

nº1, 279, 281 nº 2 CRP). 

Garante da Constituição (Art.º 127 nº3 CRP). 

Função certificatória e de responsabilização política do governo – referenda ministerial 

(Art.º 140 CRP). 

Possibilidade de destituição em caso de impeachment no exercício da sua função (Art.º 

130 CRP). A iniciativa cabe à Assembleia da República e o julgamento ao Supremo Tribunal de 

Justiça. 
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O órgão auxiliar é o Conselho de Estado (Art.º 141 e ss. CRP). Não é um órgão soberano, 

serve para consulta política (Art.º 145 CRP). É presidido pelo Presidente da República e composto 

pelo Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal de 

Contas, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais, antigos presidentes da república 

que não tenham sido destituídos dos cargos, cinco cidadãos designados pelo Presidente da 

República e cinco cidadãos eleitos pela Assembleia da República, o que perfaz cerca de 20 

pessoas (Art.º 142 CRP). 

O Conselho de Estado como um todo é que autoriza os seus membros a deporem num 

processo criminal., uma vez que sendo o braço direito do Presidente da República deverá ter uma 

proteção e uma condição similar em matéria de processo criminal. 

 

Responsabilidade Institucional do Governo Português Perante o Presidente da República (Art.º 

190 CRP) 

Relação que decorre da função de garantia do funcionamento do sistema político pelo 

Presidente da República  

No âmbito desta específica, relação de responsabilidade, o Primeiro Ministro 

(unicamente) informa o Presidente da República sobre a atividade do Governo (Art.º 201 nº 1 c) 

CRP), sendo que, em situações de maior gravidade, o Governo poder ser responsabilizado e 

demitido pelo Presidente da República quando a demissão seja indispensável para repor o regular 

funcionamento das instituições democráticas (Art.º 133 g) e 195 nº 2 CRP) – conceito 

indeterminado, a ser preenchido por interpretação – poder nunca exercido desde a RC de 82 (data 

da alteração do exercício do poder de demissão). 

É uma solução de último recurso para resolução de bloqueio ou disfuncionamento 

institucional e reposição do regular funcionamento das instituições. 

Condições necessárias (interpretação do Art.º 195 nº 2 CRP): 

• funcionamento irregular do sistema político que justifique um remédio tão 

gravoso; 

• a demissão terá de ser um meio idóneo e adequado para assegurar a regularização 

do sistema político, não podendo existir meios menos gravosos. 

O Presidente da República não pode demitir livremente o Governo por razões de 

confiança política ao contrário da Assembleia da República, que o pode fazer. A eleição de um 

novo Presidente da República não implica a demissão do Governo – o que demonstra que a 

subsistência do Governo não depende da subsistência do Presidente da República, ao contrário 
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do que se verifica com a eleição de uma nova Assembleia da República, que implica a demissão 

do Governo (Art.º 195 nº 1 a) CRP). 

No entanto, para além do Art.º 195 nº 2 CRP, a demissão do Governo poderá ser 

conseguida pelo Presidente da República através do exercício do poder de dissolução parlamentar 

(Art.º 133 e) e 172 CRP) – poder essencialmente livre, na medida em que o exercício deste poder 

implica, com a realização de novas eleições, o fim da Legislatura em curso e a demissão do 

Governo (Art.º 195 nº 1 a) CRP). 

Em suma, o Presidente da República não governa, mas pode decidir sobre a vida dos 

Governos (de forma essencialmente livre se optar pela dissolução parlamentar). 

Em todo o caso, a possibilidade de exercício destes poderes não deverá pôr em causa 

autonomia e margem de decisão política do Governo, nem os traços que caracterizam o sistema 

de Governo português (Presidente da República como moderador e não militante). 

Nota: o tipo de responsabilidade entre Presidente da República e Governo, assim como o exercício 

do poder de demissão, foram alterados com a Revisão Constitucional de 82. 

 

Poderes do Presidente da República 

• Poder de Nomeação do Primeiro Ministro pelo Presidente da República: Art.º 133 f) e 

187 nº1 CRP 

É um poder próprio e autónomo do Presidente da República, uma vez que não 

obedece a nenhum outro órgão de soberania; é de incumbência constitucional própria. 

É um poder efetivo (não meramente formal ou simbólico) decorrente da sua 

inquestionável legitimidade democrática direta. 

É um poder significativo, de relevância política, com influência substancial no 

curso normal da vida política. 

É um poder de exercício condicionado (não inteiramente livre): 

➢ “tendo em conta os resultados eleitorais” (vontade do eleitorado); 

➢ “ouvidos os partidos representados” (audição livre que poderá servir para 

indicar quais as opções dos partidos mais votados para Primeiro-Ministro 

ou se, e em que condições, os partidos tencionam conferir confiança 

parlamentar a um Governo chefiado pelas pessoas indicadas pelos 

partidos mais votados) – exercício mais ou menos condicionado 

consoante a existência de uma maioria absoluta; 
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De todo o modo, ao Presidente da República, como garante, árbitro e moderador, 

pertence a última palavra, avaliando a viabilidade das propostas apresentadas, segundo 

uma lógica extrapartidária, de prossecução do interesse nacional. 

 

Liberdade de opção/decisão política fortemente condicionada, embora não 

excluída, variável consoante os resultados eleitorais. 

O Presidente da República deve seguir um princípio de respeito pela vontade 

popular (pelos resultados eleitorais legislativos). Deve considerar as indicações dos 

partidos quanto à confiança ou não desconfiança política sobre as figuras que poderão ser 

nomeadas, desde logo pela relação de responsabilidade política que será estabelecida 

entre o Governo e o Parlamento. No entanto, não tem de reunir obrigatoriamente a 

garantia de que a Assembleia não rejeitará o Programa e o Governo chefiado por um 

determinado Primeiro-Ministro. 

 

O Presidente da República terá menor liberdade de decisão/opção política quando 

um partido ou coligação partidária reúna a maioria absoluta. No entanto, em teoria, de 

acordo com o texto constitucional, mesmo nos casos em que um partido ou coligação 

partidária reúna a maioria absoluta, o Presidente da República não é obrigado a nomear a 

pessoa indicada pelos partidos mais votados nas eleições legislativas (que formalmente 

não servem para eleger um Primeiro-Ministro), podendo recusar o nome proposto e pedir 

a indicação de um nome alternativo ao partido ou coligação partidária que reúna a maioria 

absoluta. Porém, dado o modo como se desenrolam as campanhas partidárias no contexto 

destas eleições, uma atitude nesse sentido poderia ser interpretada como desrespeito pela 

vontade do eleitorado, nunca se tendo verificado. 

 

A liberdade de decisão/opção política é alargada quando nenhum partido ou 

coligação partidária reúna a maioria absoluta. Contudo, tendo em conta as condicionantes 

referidas no paragrafo anterior, se o partido mais votado (embora com maioria simples) 

reunir a confiança da maioria absoluta dos deputados, ou pelo menos a sua não 

desconfiança, será prudente que o Presidente da República convide o partido mais votado 

a propor o nome do Primeiro-Ministro. 
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Em teoria poderá recusá-lo e solicitar um nome alternativo ao mesmo partido, tal 

como referido na hipótese anterior. Porém, na ausência de uma maioria absoluta, quando 

não seja expectável que o partido mais votado (apoiado por uma maioria simples) venha 

a reunir a confiança da maioria absoluta dos deputados, ou pelo menos a sua não 

desconfiança, a liberdade de avaliação e decisão política do Presidente da República é 

significativamente alargada na nomeação de uma solução governativa. 

 

Prática Constitucional (para conhecimento) 

Em Portugal, desde a Revisão Constitucional de 1982, foram sempre nomeados 

como ‘Primeiros-Ministros’ os líderes dos partidos mais votados nas eleições legislativas 

que antecederam a sua nomeação, excetuando a nomeação do Primeiro-Ministro do XXI 

Governo Constitucional (António Costa), em 2015. 

Conforme referido em aula, o resultado das eleições legislativas de 2015 e o 

contexto político inerente demonstraram que o exercício deste poder de nomeação, apesar 

das condicionantes referidas, não é vazio de liberdade de opção/decisão política. 

Em 2015, nenhum partido/coligação pré-eleitoral reuniu a maioria parlamentar 

absoluta e o partido/coligação pré-eleitoral mais votada não teria, à partida, condições 

para reunir a confiança ou, pelo menos, a não desconfiança da maioria absoluta dos 

deputados em funções. 

Em contrapartida, o segundo partido mais votado conseguiria reunir a confiança 

ou, pelo menos, a não desconfiança de uma maioria absoluta. 

O Presidente da República, no exercício do seu poder, poderia ter atuado de duas 

formas: 

1. nomear o líder do partido mais votado (dado como “vencedor das eleições”), 

dando-lhe a oportunidade de formar Governo e apresentar o Programa à AR, seguindo a 

prática constitucional habitual 

2. Nomear o líder do segundo partido mais votado que, tendo o apoio da maioria 

dos deputados em funções, governaria com o apoio da “maioria que venceu as eleições”, 

a então designada “maioria de esquerda”, reunindo, à partida, um apoio parlamentar mais 

sólido. 

Consoante o entendimento, desde que devidamente justificadas, ambas as opções 

seriam consideradas como respeitadoras da vontade popular e nenhuma seria, em 

princípio, considerada inconstitucional. 
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Numa fase inicial, o Pres. da República optou por seguir a primeira hipótese, entre 

outros fatores, para ser coerente com a prática constitucional verificada à data. No 

entanto, se assim o tivesse entendido, o Presidente da República poderia ter assumido 

numa fase inicial a segunda opção referida no slide anterior. Essa opção viria a confirmar-

se após a rejeição do Programa do Governo inicialmente nomeado e da sua demissão em 

virtude dessa rejeição [cf. art.º 192 e 195 d)] com o estabelecimento de um acordo escrito 

entre os chamados “partidos de esquerda”. 

Num plano infra estadual, na Região Autónoma dos Açores, o Representante da 

República, considerando os resultados eleitorais, estará prestes a nomear como Presidente 

do Governo Regional (art.º 231 nº 3) o líder do segundo partido mais votado por entender 

que este terá capacidade para reunir a confiança ou, pelo menos, a não desconfiança da 

maioria dos deputados eleitos para a Assembleia Regional, ao contrário do líder do 

partido mais votado, que previsivelmente não contará com a confiança ou, pelo menos, 

com a não desconfiança da maioria dos deputados eleitos. 

Em suma, duas opções que seriam legítimas e constitucionais, desde que 

fundamentadas. 

 

• Poder de Nomeação do Governo pelo Presidente da República: Art.º 133 h) e 187 nº2 

CRP 

É um poder próprio e autónomo do Presidente da República, dado que não 

obedece à indicação de nenhum outro órgão de soberania; é de incumbência 

constitucional própria. 

É um poder efetivo (não meramente formal ou simbólico) – decorrente da sua 

inquestionável legitimidade democrática direta. 

É um poder significativo, de relevância política, de influência substancial no 

curso normal da vida política. 

É um poder de exercício condicionado pelas propostas do Primeiro-Ministro, ato 

que depende de referenda ministerial (Art.º 140 nº 1 CRP). 

De todo o modo, ao Presidente da República pertence a última palavra, avaliando 

a viabilidade política das propostas apresentadas. 

 

Liberdade de decisão/opção política fortemente condicionada, mas não excluída. 

Em teoria, o Presidente República pode impor condições ou orientações ao 

Primeiro-Ministro, contando que não imponha diretivas políticas ou linhas de orientação 
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política. Pode recusar os nomes propostos pelo Primeiro-Ministro, sempre que 

devidamente fundamentado. 

Ambas as situações lhe são permitidas por inerência do seu papel como garante 

do funcionamento do sistema político e como decorrência da relação de responsabilidade 

institucional que estabelece com o Governo. 

No entanto, não poderá estabelecer orientações ou recusar propostas por razões 

de oportunidade/confiança política, nem nomear quem não seja proposto pelo Primeiro-

Ministro, desde logo porque é perante o Primeiro-Ministro que o Governo será 

politicamente responsáveis (Art.º 191 nº 2 CRP). 

Em todo o caso, a apreciação do Presidente da República deverá ser exercida de 

forma moderada, cingida ao estritamente necessário para que cumpra o seu papel no 

sistema de governo e respeite o poder de organização do Primeiro-Ministro e as suas 

escolhas para execução das linhas políticas idealizadas. 

 

Prática Constitucional (para conhecimento) 

A opção de recusa tendo sido muitíssimo incomum, desde logo pela inexistência 

de uma relação de confiança política entre o Presidente da República e o Governo (desde 

1982) – a relação de responsabilidade é de caráter institucional. 

Exemplos de recusa: 

➢ Para além de outros casos que não tenham sido de conhecimento público, 

o Presidente Mário Soares, em 1995, opôs-se à nomeação de Fernando 

Nogueira (à data Ministro da Defesa) como Vice-Primeiro-Ministro de 

um Governo chefiado por Aníbal Cavaco Silva, por entender que a 

proposta de reconfiguração do Executivo pressuponha sobretudo fins 

partidários. 

➢ Posteriormente, em 2004, o Presidente Jorge Sampaio opôs-se à vontade 

de Pedro Santana Lopes (Primeiro-Ministro) de nomear Paulo Portas 

como Ministro dos Negócios Estrangeiros (Paulo Portas era, à data, 

Ministro da Defesa). 

Numa outra perspetiva de influência presidencial sobre a composição do 

Governo, o Presidente Aníbal Cavaco Silva impôs publicamente, em 2013, condições 

sobre a composição do Governo de coligação PSD-CDS (em funções desde 2011), após 

o anúncio de demissão de Paulo Portas do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

À data, Paulo Portas era o líder do CDS. Procurando obter garantias de estabilidade e 

continuidade da solução governativa, o Presidente da República impôs que o líder do 
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CDS – fosse Paulo Portas ou outra pessoa – fizesse parte do Governo. Após entendimento 

entre os partidos no Governo, Paulo Portas veio a ser indicado como Vice-Primeiro 

Ministro, solução aceite pelo Presidente Cavaco Silva. 

Nota: Se um Governo se demitir ou for demitido e, na mesma Legislatura, a maioria 

parlamentar propuser um novo Governo liderado por um novo Primeiro-Ministro, pode o 

Presidente da República, não havendo limites temporais e circunstanciais, recusar a 

nomeação do nome proposto e dissolver a AR para que a legitimidade desta seja renovada. 

Esta situação verificou-se entre nós em 1983, 1985 e 1987, demonstrando que o 

Presidente da República assume uma posição de proeminência no quadro jurídico-

constitucional e que atua, apesar das diferentes condicionantes, com liberdade de decisão 

política. 

 

• Poder de Dissolução Parlamentar: Art.º 133 e) e 172 CRP 

É um poder próprio e autónomo do Presidente da República, dado que não 

obedece à indicação de nenhum outro órgão – incumbência constitucional própria. 

É um poder efetivo (não meramente formal ou simbólico) – decorrente da sua 

inquestionável legitimidade democrática direta. 

É um poder mais significativo, de maior relevância política, com influência 

substancial no curso normal da vida política e na continuidade do mandato do Executivo 

e do Legislativo. 

É um poder de exercício essencialmente livre (condicionamentos pouco 

expressivos, ausência de condicionamentos jurídico materiais). É condicionado: 

➢ organicamente pela (mera) audição dos partidos representados na 

Assembleia da República e do Conselho de Estado; 

➢ temporalmente pela impossibilidade de dissolução nos seis meses 

posteriores à eleição da Assembleia da República e no último semestre 

do seu mandato; 

➢ circunstancialmente pela impossibilidade de dissolução durante a 

vigência do estado de sítio ou do estado de emergência. 

 

Capacidade de iniciativa e intervenção política autónoma – distinto dos Chefes 

de Estados parlamentares – decorrência da sua legitimidade democrática. Não depende 



Direito Constitucional 

43 
 

de iniciativa governamental ou parlamentar, nem é obrigado a agir. Decide o quando e o 

como.  

 

Liberdade de decisão/opção política: não há limites jurídicos (previstos 

expressamente na Constituição) de sentido material (quanto aos fundamentos da decisão) 

à decisão de dissolução. O Presidente da República pode fundamentá-la livremente, 

contando que os fundamentos sejam racionais, razoáveis e coerentes. Com exceção do 

acima referido, pode decidir quando e em que circunstâncias exercerá este poder. 

 

Porém, há condicionantes materiais de sentido político (não constitucionalmente 

previstas) que limitam e refreiam o exercício deste poder. 

Pela natureza do nosso sistema de governo – posição e estatuto do Presidente da 

República no sistema de Governo – atuação neutra, imparcial, isenta, não militante, 

exterior à lógica partidária – mero árbitro e moderador do jogo político  

Deve abster se de prosseguir fins político-partidários ou pessoais e contribuir para 

o equilíbrio e não para a instabilidade do sistema político. 

Uma decisão de dissolução com base nestes objetivos não contraria, à partida, 

nenhum limite ou proibição constitucionalmente explícita, mas contraria a natureza do 

sistema de governo e pode implicar a censura da opinião pública e do eleitorado. 

E pela opinião pública e dos eleitores da apreciação da decisão presidencial, que 

determinarão a nova composição parlamentar. Possibilidade de não acompanharem a 

decisão e fundamentos. O Presidente da República deverá avaliar o sentir popular antes 

de decidir, caso contrário a sua posição política será posta em causa. 

Por exemplo, quando e se o Presidente da República dissolver a Assembleia da 

República por considerar que a sua composição já não corresponde à vontade popular, os 

eleitores poderão “desautorizar” o PR, demonstrando que a sua iniciativa foi 

desnecessária e inconveniente, ao manter a composição da Assembleia ou, pelo contrário, 

demonstrar que a decisão foi oportuna e necessária, alterando o quadro parlamentar. 

Prática constitucional (para conhecimento) – poder exercido com moderação e 

equilíbrio 

Regra geral, as decisões presidenciais de dissolução parlamentar foram motivadas 

por instabilidade na solução de Governo em coligação (1985), apresentação de demissão 
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do Governo (1983, 2002 e 2011) ou pela aprovação de uma moção de censura à atividade 

de Governo (1987). 

Em parte dos casos (1983, 1985, 1987), a maioria parlamentar apresentou ao PR 

soluções de governo alternativas no decorrer da Legislatura. O PR recusou-as e optou 

pela dissolução contra a vontade da maioria parlamentar para que a Assembleia fosse 

renovada antes de apoiar uma nova governação. 

Noutros casos (2002 e 2011), os partidos não manifestaram qualquer vontade ou 

capacidade para apresentar uma solução de Governo alternativa, tendo o PR, em consenso 

com a maioria parlamentar, decidido pela dissolução para que uma nova composição se 

formasse e viesse a apoiar um novo Governo. 

Em sentido contrário, em 2004, o PR dissolveu o Parlamento contra a opinião e 

vontade tanto do Governo em efetividade de funções (não demitido), como da maioria 

parlamentar que formalmente apoiava a solução governativa. À data, o PR pretendia pôr 

termo a uma governação que considerava incapaz de responder aos desafios enfrentados 

pelo país, assim como a uma maioria parlamentar que apoiava o Governo e que o PR 

considerava politicamente esgotada, não correspondente à expressão real do eleitorado 

naquele momento. 

Em todas as situações, chamados a votar em eleições antecipadas, os eleitores 

provocaram alterações na composição parlamentar. Foi, aliás, após situações de 

dissolução parlamentar que o PS obteve a sua única maioria absoluta e o PSD uma das 

duas maiorias absolutas que teve na sua história. Desta forma, os eleitores assentiram as 

diferentes decisões presidenciais de dissolução, demonstrando que o sentir popular foi 

corretamente pressentido pelos Presidentes da República. 
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O Conceito de Constituição 

 

1. Teoria da Constituição 

 

Constituição em Sentido Amplo 

 É o conjunto de normas jurídicas respeitantes à estrutura, organização e atividade do 

Estado – ordem jurídica fundamental. São escritas ou consuetudinárias. 

Toda a comunidade política carece de uma ordenação fundamental que enquadre a sua 

existência e atividade – Teoria da constituição e do poder constituinte. 

Ordenação que estrutura o Estado/comunidade política, o exercício do Poder e os seus 

valores fundamentais (previsão da regulação jurídica – exemplo: sucessão do rei). 

Conceito que não é inovador ou moderno, mas que percorreu a História das organizações 

político-estaduais. 

Nem todas as constituições atuais são leis (diplomas legais) e, ao alongo da história, a 

constituição nem sempre teve forma de lei. 

 

Constituição em Sentido Moderno 

A Constituição é a Lei Fundamental, a lei estadual com valor jurídico superior e 

apresenta-se sob a forma de documento escrito. Apresenta uma ordenação clara, sistemática e 

‘racional’ de certas matérias. 

Nota: a ordenação permite que os cidadãos e os órgãos do poder político possam conhecer as leis, 

segui-las, não as violar e aplicá-las. 

Tem origem num ato voluntário e intencional – manifestação de vontade de emanar 

Direito – de exercício do Poder Constituinte. 

As Constituições podem ser escritas ou não escritas. 

Atribuição de uma forma e força específica: há um ato de vontade aprovada pelo poder 

constituinte que lhe confere força jurídica e constitucional (todas as outras normas são validas ou 

inválidas segundo o que determina a Constituição, têm de ser conforme as normas 

constitucionais). 

Art.º 16 da DDHC – “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos 

nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição” – Estatuto Jurídico do Político. 

 A Constituição estabelece regras do poder político e estabelece o estatuto da comunidade 

política. Diz-se que tem um quadro racionalizador porque limita e legitima o exercício do Poder. 

É a “ordem de garantia” dos direitos e liberdades fundamentais e é mais eficaz num 

sistema de separação, divisão e interdependência de Poderes. 
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É a fundamentação do (exercício do) Poder e da Ordem Jurídica (formação das regras, 

parâmetros de validade). A Constituição fundamenta o exercício do poder (limita-o, racionaliza-

o) e fundamenta a ordem jurídica. 

 

Constituição 

• Ordem Jurídica (LEI – conjunto de normas) Fundamental e Suprema do Estado; 

• Conjunto de normas jurídicas (regras e princípios) perfeitamente vinculativas. 

 

Constituição Material 

 “Compreende o conjunto das normas que regulam a estrutura do Estado e da sociedade 

nos seus aspetos fundamentais, independentemente das fontes formais de onde provêm.” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 123 

Conjunto de normas fundamentais escritas ou consuetudinárias (tendo por base o 

costume), independentemente da forma e força jurídica (lugar na hierarquia das fontes de direito). 

Versam sobre conteúdo fundamental, cujo conteúdo tem “dignidade constitucional”, e pertencem 

ao “núcleo” ou à “essência constitucional”. A classificação como constitucional depende do 

conteúdo/substância. 

Regulação das opções fundamentais sobre a estrutura e atividade do Estado enquanto 

Poder e enquanto comunidade. Fundamentam e legitimam a atividade jurídica e política no 

Estado. 

Não é possível definir objetivamente quais são as matérias têm dignidade constitucional. 

Há zonas cinzentas e a definição é variável no tempo e no espaço (consoante a ideia de direito). 

A estrutura organizatória da constituição pode refletir a ordem de importância das matérias (Art.º 

5 e 6 CRP). 

Matérias comuns ––“obrigatórias”: 

• Estrutura do Estado; 

• Fins e tarefas fundamentais; 

• Direitos e liberdades fundamentais; 

• Exercício do Poder Político; funcionamento do sistema político; 

• Garantia da Constituição (fiscalização) e Revisão Constitucional. 

Não deve versar sobre matérias próprias de outros ramos do Estado, exceto se refletirem 

os princípios/opções fundamentais da comunidade política. Ou seja, não podem ser consideradas 

de dignidade constitucional matérias de outros ramos do Direito. 
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Constituição Formal 

 “As normas constitucionais promulgadas pelo poder constituinte, não importa se 

originário ou derivado, segundo processos de elaboração e adoção específicos, e na forma prevista 

de lei constitucional.” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 120 

Conjunto de normas jurídicas supremas ou proeminentes que assumem uma força e uma 

posição cimeira ou superior no Ordenamento Jurídico Estadual. 

Esta forma e força jurídica superior decorre de um processo dito Constituinte, ou seja, em 

virtude da sua adoção por um procedimento específico, solene e intencional, distinto do processo 

legislativo ordinário. 

Por regra, só poderão ser modificadas, revogadas e substituídas segundo processo 

específico, dito de revisão constitucional, distinto do processo legislativo ordinário, reforçando a 

força jurídica superior da norma constitucional (Constituições rígidas). 

Caracteriza-se não pela matéria, mas pelo processo constituinte e força jurídica. 

Inovação e traço característico do constitucionalismo em sentido moderno – impulsão do 

conteúdo constitucional. Todas as comunidades políticas sempre tiveram constituições materiais, 

mas só com a constituição em sentido moderno é que surgiu a constituição formal. 

“A progressiva formalização do conceito de constituição, que acompanha o 

desenvolvimento do moderno Estado constitucional, levou a sistematizar o seu conteúdo numa 

lei fundamental, num documento constitucional escrito, dotado de uma particular força normativa. 

O impulso para uma validade geral do seu conteúdo acabou por gerar a sua formalização e 

logicização. Com isso o seu conteúdo atrofia-se e com ele o conceito material de constituição.” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 120 

 

Superioridade Hierárquico-Formal 

No topo da pirâmide jurídico normativa estão as normas infraconstitucionais, criadas com 

base nas normas constitucionais e mantidas se conformes com o parâmetro constitucional e as 

normas de ordenamentos jurídicos supranacionais (valem, porque são formalmente “recebidas” 

pela CRP – Art.º 8 e 16 nº 2, mas dependem da conformidade com o texto constitucional. 

A constituição formal representa uma limitação efetiva do exercício do poder político 

constituído, ao contrário da constituição material. Em termos de força jurídica, uma norma com 
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conteúdo constitucional tem o mesmo valor que a que não o tenha, só quando a norma é 

formalmente constitucional é que o poder político é limitado, porque existe uma hierarquia. 

• Princípio da Constitucionalidade (da prevalência da Constituição ou da conformidade 

com a Constituição) – todas as normas devem a sua conformidade à Constituição e as 

normas desta devem prevalecer sobre as primeiras; a falta de conformidade de uma norma 

pode conduzir à declaração de inconstitucionalidade; deste conceito decorre a instituição 

de sistemas de fiscalização da constitucionalidade. 

 

Há normas materialmente constitucionais fora da Constituição formal?  

Por regra, não. O estatuto jurídico-constitucional deverá ser conferido às normas que 

versam sobre matérias com dignidade constitucional ou pertencendo à essência da Constituição – 

“Não basta parecer, é preciso ser” constitucional. 

Mas a coincidência não é total: 

• Normas que versam sobre matérias com dignidade constitucional, mas que não 

assumem a forma constitucional – legislação eleitoral, regimento da AR, lei 

orgânica do TC ou de outros órgãos de soberania (normas flexíveis); 

• Normas formalmente constitucionais que não tem por objeto matérias com 

dignidade constitucional – normas próprias de outros ramos do Direito, mas que 

o constituinte quis subtrair à vontade do legislador ordinário (hipótese menos 

aceitável). 

Exemplo de uma lei APENAS materialmente constitucional: lei que descreve a bandeira 

e o hino (não está na CRP). 

 

Constituição Instrumental ou Documental 

 Texto ou textos que contém as normas constitucionais. 

 Existem diferentes entendimentos: 

• Sentido amplo – todos os textos que prevejam normas constitucionais, materiais 

ou formais; 

• Sentido estrito – texto homogéneo e autónomo como denominado ‘Constituição’; 

texto com uma força jurídica própria (forma de identificação das normas 
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formalmente constitucionais); não cobre a legislação constitucional avulsa (parte 

da Constituição formal) nem as normas materialmente constitucionais; 

Exemplo: legislação constitucional avulsa – Art.º 292 nº 1 CRP; lei com força e 

forma constitucional através deste artigo, mas está caducada por desuso; já não 

se aplicam; já não existe matéria para serem aplicadas. 

 

Preâmbulo Constitucional 

 Existem dúvidas se faz ou não parte da CRP. 

É a proclamação solene anteposta ao texto constitucional (sobretudo em momentos de 

rutura ou de grande transformação político social, como revoluções). Exposição de motivos que 

antecedem o texto constitucional, mas que não fazem parte deste. Forma, extensão e significado 

muitíssimo variável. 

Qual o seu Valor? (as várias posições): 

• Irrelevância jurídica – só tem valor histórico e político (posição intermédia); 

• Relevância idêntica à dos preceitos constitucionais – igual aos artigos da 

constituição (posição rejeitada pela doutrina); 

• Relevância jurídica indireta ou principal – apenas indireta, ou à base de 

princípios; pode ser usado como forma de interpretação da Constituição 

recorrendo aos princípios enunciados no mesmo (posição/opinião mais 

consensual). 

Ou seja, o preâmbulo ou é irrelevante juridicamente, ou pode ser usado como forma de 

analise da constituição. 

O preâmbulo da CRP divide-se em 3 partes: 

• Histórico-narrativa (1 º a 3 º) – contexto do que a aconteceu a 25 de abril, qual o 

objetivo da revolução e o que se verificou depois; 

• Projeto político e ideia de Direito (4 º) – princípios e valores fundamentais da 

CRP desenvolvidos ao longo da mesma; 

• Protocolar-formal (5 º) – enuncia solenemente a aprovação da CRP, a entrada em 

vigor da mesma e alguns detalhes desses processos. 
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2. Estrutura da Norma Constitucional 

 

Classificação das Normas Constitucionais 

“Todas as normas da Constituição são normas jurídicas vinculativas, embora nem todas 

sejas do mesmo tipo e do mesmo grau.” 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 127 

Distinção entre: 

• Normas constitucionais jurídico-organizatórias – sobre a organização do poder 

estadual, no qual se inclui o importante princípio da separação de poderes; 

• Normas constitucionais jurídico-materiais (ou de fundo) – limites e programas da 

ação estadual face aos cidadãos (fins e tarefas do estado, estrutura económica do 

Estado); normas mais técnicas; direitos fundamentais. 

Distinção ultrapassada e pouco rigorosa por atribuir ‘caráter material’ a uma categoria 

apenas (Cristina Queiroz). 

 

As normas materialmente constitucionais, por regra, estão previstas na Constituição 

formal. Neste caso, são também normas formalmente constitucionais, sendo-lhes reconhecida 

uma forma e uma força jurídica própria. 

No entanto, algumas destas normas materialmente constitucionais estão também previstas 

em leis infraconstitucionais, nomeadamente (mas não só) em leis orgânicas (Art.º 166 nº 2, 112 

nº 3 CRP) como é o caso da Lei do Tribunal Constitucional. 

Nestes casos, as normas materialmente constitucionais não são normas formalmente 

constitucionais. Pelo contrário, são formalmente infraconstitucionais, pelo que têm a mesma 

forma, força e valor jurídico do que as demais normas formalmente constitucionais, ressalvadas 

as diferenças impostas pela hierarquia formal dos atos legislativos (Art.º 112 da CRP). 

Ou seja, as próprias leis da AR são organizadas de forma hierárquica – Art.º 112 nº 2 e 

3 CRP. 
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Normas (formalmente) Constitucionais Jurídico-Organizatórias 

Em particular, partes III e IV da CRP – Estado enquanto Poder. 

Por formalmente constitucional entende-se normas que só se encontram na Constituição. 

As normas constitucionais de competência delimitam as esferas de competência dos 

constitucionais – Art.º 133 e ss., 161 e ss., 197 e ss. CRP. 

As normas orgânicas ou de criação de órgãos disciplinam a criação ou instituição 

constitucional de certos órgãos. Estão ainda abrangidas as leis ordinárias, infraconstitucionais, 

com valor inferior à Constituição, mas que são leis de valor reforçado (valem mais que a 

generalidade das leis) – Art.º 120, 147, 182, 210CRP. 

As normas procedimentais (ou processuais) são sobre o funcionamento da atividade dos 

órgãos de soberania – Art.º 167 e ss., Art.º 177 e ss. CRP. 

Importa ainda distinguir entre as normas relativas aos procedimentos gerais de atuação 

dos poderes constituídos e normas relativas a procedimentos de tipo especial – processo de revisão 

constitucional (título II, parte IV, Art.º 284 e ss. CRP). 

Nota: há normas materialmente constitucionais sobre o funcionamento da atividade dos órgãos 

de soberania previstas em textos formalmente infraconstitucionais, como o Regimento da AR, o 

decreto lei sobre a organização do Governo ou a Lei do Tribunal Constitucional. 

 

Normas Constitucionais Jurídico-Materiais 

Sobre a Estrutura do Estado enquanto coletividade/comunidade em particular – Parte I e 

II. 

As normas que consagram direitos fundamentais são as que asseguram, direta ou 

indiretamente, um estatuto jurídico material aos cidadãos – normas de ordenação das relações 

entre os cidadãos e de racionalização do exercício do Poder. 

As normas de garantias institucionais estão destinadas a proteger instituições jurídicas 

(públicas ou privadas); muito próximas das normas de direitos fundamentais (proteção do 

casamento, da família, propriedade, liberdade de imprensa ou associação) – Art.º 38 nº 1 e 267 

CRP. 

 

 



Direito Constitucional 

52 
 

Os mandatos constitucionais ou normas constitucionais impositivas: 

• Em sentido amplo – são as normas que fixam tarefas ou obrigações materiais aos 

órgãos que exercem o poder político; em especial neste grupo, normas que fixam, 

genericamente, os fins e tarefas prioritárias do Estado (Art.º 9 e 81 CRP); 

• Sentido estrito – imposições de caráter permanente e concreto dirigidas aos vários 

órgãos do Estado: 

➢ Imposições constitucionais – vinculação constitucional dos órgãos do 

Estado, e sobretudo do legislador, para o cumprimento permanente de 

determinadas tarefas, fixando diretivas materiais (Art.º 63, 64 e 74 CRP); 

➢ Ordens para legislar – imposições constitucionais exercidas num único 

momento e especificamente dirigidas ao legislador, para este que aprove 

uma ou várias leis no sentido definido pela Constituição (Art.º 39 nº 2, 

224 e 274 nº1 CRP). 

Restrição da liberdade de conformação. 

O incumprimento de imposições legislativas que impõe deveres concretos, únicos 

ou permanentes, pode dar origem a omissão constitucional (Art.º 283 CRP). 

 

Normas exequíveis e não exequíveis por si mesmas 

Não existe diferença de natureza ou valor, mas apenas de estrutura e projeção no 

ordenamento jurídico. 

As normas exequíveis por si mesmas são normas aplicáveis e “realizáveis” por si só, sem 

necessidade de lei ou de outro ato jurídico público que as complemente. Exemplo: maioria das 

normas do Título II da Parte I – Art.º 13, 36, 48, 56 CRP. 

As normas não exequíveis por si mesmas são normas “incompletas” que dependem da 

intervenção do legislador ordinário para que as orientações nelas contidas sejam plenamente 

realizadas. Exemplo: Art.º 35 nº 1, 39, 40, 52 nº 3, 56 nº 2 e), 61 nº 4, 63, 77, 78, 86 nº 2, 93, 276 

nº 2  

Podem dar lugar a inconstitucionalidade por omissão – Art.º 283 nº 1 CRP. 

 

Normas precetivas e normas programáticas 

Não existe diferença de natureza ou valor, mas apenas de estrutura e projeção no 

ordenamento jurídico. 
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As normas precetivas são de eficácia imediata, não dependem da realização de nenhuma 

condição material ou de facto para serem eficazes. Características do Estado Liberal, tendem a 

corresponder às normas que consagram DLG. Podem ser exequíveis ou não por si mesmas. 

As normas programáticas são normas-fim (normas-tarefa, normas-programa) de eficácia 

mediata. Estabelecem fins, programas ou objetivos a ser prosseguidos pelos órgãos estaduais, 

consoante critérios de oportunidade, em função das condições materiais ou de facto disponíveis. 

Prescrevem obrigações de resultados e não de meios. 

Estas normas são características do Estado Social e necessariamente não exequíveis por 

si mesmas, pela necessidade de concretização através de atos legislativos e de políticas 

governativas. Exemplo: normas sobre os fins do Estado; em geral e especialmente, as normas 

sobre DESC. 

Se não forem devidamente justificados com base noutros valores constitucionais ou na 

realização do interesse público, os atos dos poderes públicos podem ser censurados e declarados 

como inconstitucionais se contrariem estas normas. 

 

 

Convenções Constitucionais 

As normas extrajurídicas e extra constitucionais são uma aparente fonte constitucional, 

mas sem cunho jurídico normativo. 

Decorrem e são imprescindíveis à prática constitucional. Poderão ser acordos celebrados 

entre atores políticos (os “acordos de cavalheiros”) ou “práticas contínuas e reiteradas” dos órgãos 

do poder político na aplicação da Constituição. 
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Normalmente sobre o funcionamento do sistema político; como instrumentos de 

“coordenação” e “interação” entre os órgãos superiores do Estado ou no âmbito do funcionamento 

dos mesmos. 

Em geral, não são sindicáveis pelos tribunais. A sanção pelo seu incumprimento será 

meramente política e não jurídica. 

No sistema britânico o valor destas convenções é reforçado, dada a natureza 

essencialmente consuetudinária do sistema constitucional. 

 

3. Teoria do Poder Constituinte 

Em termos formais, como traço do constitucionalismo em sentido moderno. 

“Pais” da Teoria do Poder Constituinte: 

• Emmanuel Sieyès (1748 – 1839); 

• John Locke (1632 – 1704). 

Poder de criação (adoção, elaboração) da Constituição formal (Originário), mas também 

de alteração (Derivado) e de substituição da Constituição formal (Originário). 

É um Poder de exercício permanente e perpétuo, na medida em que existe sempre como 

possibilidade. Pode ser exercido a qualquer momento, de acordo ou para além do previsto pela 

Constituição. 

Poder “natural” – Constituição não surge do nada, mas como ato(s) de criação do Poder 

Constituinte. 

 O Poder Constituinte “não é um dado da natureza, mas produto da intervenção criativa 

do homem”. 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 140 

Poder que confere normatividade jurídica a intenções/decisões/vontades políticas 

fundamentais, pré-constitucionais. 

Relação umbilical entre Constituição, Poder Constituinte e Estado. 

É o Poder Originário do Estado – anterior, superior e não subordinado a outros Poderes 

estaduais. 
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É, assim, o Poder mais importante do Estado ––“Poder dos Poderes”. Os Poderes 

Constituídos resultam (são atribuídos) pelo Poder Constituinte (que cria, vincula e legitima os 

órgãos do Estado através da Constituição). É o exercício do Poder conforme a Constituição. 

 

Titularidade do Poder Constituinte 

 Problema da legitimação – definição da autoridade com competência para a criação de 

normas jurídicas constitucionais. 

 No constitucionalismo em sentido moderno o Poder Constituinte apresenta três titulares: 

a nação, o monarca e o povo. 

 “Sieyès definiu a nação como sujeito do Poder Constituinte. (…) a nação em “estado de 

natureza”, isto é, à margem do Estado e da constituição” (do Direito e da organização estadual 

anterior). Assim, afastava os poderes do monarca e os poderes existentes do Estado, colocando a 

nação como titular do Poder de criação de uma nova ordem política e social, prescrita para o 

futuro, em rutura com o Antigo Regime (1789, “Estados Gerais”). 

A Nação assume a titularidade do Poder Constituinte como Poder originário, soberano, 

incondicionado, livre, juridicamente desvinculado. Plena liberdade, sem sujeição a formas, 

limites ou condições positivas preexistentes. 

A restauração da monarquia de 1815 formulou a tese do Poder Constituinte do monarca 

(autolimitação do Rei). 

Posteriormente, na base da soberania popular, surge a ideia do povo enquanto titular do 

Poder Constituinte. O Povo é Soberano e o titular do Poder Constituinte: do Direito de criação de 

uma Constituição. Exerce-o de forma direta ou indireta (criador e destinatário). 

Nos Regimes democráticos, todo o Poder pertence por direito próprio ao Povo, que o 

exerce de forma direta ou indireta. 

Povo como entidade coletiva e plural e não como representação ideológica. 

Em suma, decorrência do princípio democrático e da soberania popular: só o Povo, como 

sujeito coletivo e plural, pode decidir sobre a estrutura e atividade do Estado enquanto 

Comunidade e enquanto Poder. 

CRP: Preâmbulo, Art.º 3 nº 1, 108, 204 e ss. 

A vontade constituinte só cria efetivamente uma Constituição se esta for reconhecida e 

seguida, isto é, se for aceite como vinculativa. 
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Em suma, a Constituição resulta da manifestação da vontade pelo exercício do Poder 

Constituinte e do reconhecimento dessa manifestação como vinculante pelos seus destinatários. 

 

Poder Constituinte noutros Países 

A título excecional, há Constituições que são elaboradas ou condicionadas por órgãos 

exteriores ao Estado. 

• Canadá – a lei constitucional original foi estabelecida pelo Parlamento do Reino Unido. 

Formalmente, só em 1992, é que as alterações às leis constitucionais deixaram de ser 

controladas pelo Parlamento Britânico. 

• Albânia – a primeira Constituição (1913) foi aprovada por uma conferência internacional. 

• Chipre – Constituição condicionada por um Tratado Internacional entre Turquia, Grécia 

e o Reino Unido (1960). 

• Bósnia-Herzegovina – Constituição de 1995 decretada nos acordos de Dayton (Anexo 

IV). 

 

Formas de Exercício do Poder Constituinte 

O Poder Constituinte Originário (ou Primário) é o Poder de criação de uma nova 

Constituição com (quase) total independência jurídica. O Poder Constituinte Derivado ou de 

Revisão Constitucional é o “Poder Constituinte constituído ou instituído”. 

 

Poder Constituinte Originário 

À exceção de um traço específico das Transições constitucionais, é: 

• Não conformado ou limitado por uma Constituição ou outro tipo de Direito 

positivo estadual pré-existente; 

• Poder de definição de uma (nova) ideia de Direito não conformado à Constituição 

a que precede e que criará; 

• Exercício de uma vontade política não vinculada juridicamente. 

É o “poder primário, originário, isto é, independente das normas positivas existentes e 

que se determina de modo imediato a si próprio”. 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 143 
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Tem legitimação extra ou pré-constitucional (“é a legitimidade que cria a sua própria 

legalidade”). O procedimento Constituinte Originário (definitivo) é desencadeado por: 

• momentos (pré-constituintes) extraordinários; 

• decisões pré-constituintes ou constituintes transitórias (decisão de aprovação de 

uma nova Constituição, atribuição do exercício desse Poder, definição do 

procedimento de elaboração e aprovação, aprovação de leis constitucionais 

transitórias – “Pré Constituição”). 

 

Não é um Poder Soberano absoluto; existem limites ao exercício do Poder Constituinte 

dos Estados Soberanos. 

• Limites transcendentes ou suprapositivos: 

➢ princípios jurídicos gerais/fundamentais; 

➢ imperativos de Direito Natural que decorrem diretamente da ideia de 

Justiça e de dignidade humana – valores jurídicos superiores. 

 

• Limites heterónomos ou de Direito Positivo supranacional: 

➢ valores fundamentais em que assenta a ordem jurídica internacional; 

➢ resumem-se, essencialmente, ao disposto na DUDH, aos limites 

transpositivos e a requisitos de sociabilidade na cena internacional. 

 

• Limites imanentes: 

➢ impostos pela forma e estrutura do Estado ou eventualmente, por uma 

ideia de Direito vencedora. 

 

• Limites idiossincráticos: 

➢ respeito pelas idiossincrasias (característica peculiar do comportamento) 

próprias da comunidade política que cria e a que se dirigirá a 

Constituição – a sua história política recente, as suas opções 

fundamentais – a consciência jurídica geral da comunidade. 
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• Limites Positivos Procedimentais (estaduais): 

➢ estabelecidos em decisões pré-constituintes. 

 

Modelos Democráticos de Exercício do Poder Constituinte Originário 

• Procedimento Constituinte Direto: 

➢ Em sentido estrito – o povo elabora e aprova a Constituição sem que 

intervenham quaisquer representantes; 

➢ Em sentido amplo – o povo aprova um projeto de Constituição através 

de referendo constituinte, sendo que a Constituição não é submetida por 

uma Assembleia Constituinte, mas por outros atores políticos (menos 

democrático de todos os procedimentos). 

 

• Procedimento Constituinte representativo: o povo elege uma Assembleia 

Constituinte que discutirá, elaborará e aprovará a Constituição; não há 

intervenção direta do Povo (Constituição portuguesa de 1822, 1911 e 1976). 

 

• Procedimento Constituinte semidireto: o povo elege uma Assembleia 

Constituinte para que esta proponha uma Constituição, a ser aprovada (aprovação 

ratificadora) ou recusada através de referendo ou plebiscito; assenta no 

pressuposto de que o Soberano não pode delegar a decisão final; o povo atua em 

dois momentos (França 1946, Espanha 1978). 

Outras soluções: Constituição dos EUA (1787), “constitutional conventions” 

(Constituição factícia); França (1958); Grécia (1974); Itália (1946). 

 

Poder Constituinte Originário – Momentos de exercício 

• Poder Constitucional inicial (de inauguração do direito constitucional formal) – quando 

é exercido num Estado pela primeira vez; existem duas hipóteses: 

➢ Após a formação do Estado (mais comum após a independência político-

constitucional, mas também após união estadual); 

➢ por criação da primeira Constituição Estadual em sentido moderno (normalmente 

após momento revolucionário; a implicar substituição da ideia de Direito). 
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• Poder Constituinte posterior (de substituição constitucional): 

➢ Quando um Estado adota uma nova Constituição, que substitui uma Constituição 

anteriormente em vigor (regra geral); 

➢ Em certos casos, quando há “restauração do Estado”. 

 

A possibilidade do exercício do Poder Constituinte é permanente e, neste caso, 

desconstituinte e reconstituinte. “Um povo tem sempre o direito de destruir a ordem existente” e 

inaugurar uma nova ordem jurídico constitucional. 

 

Revolução Constitucional (rutura revolucionária) 

Mudança/substituição da Constituição em rutura total com a Ordem Constitucional pré-

existente. Adoção de novas opções constitucionais e de uma nova de ideia de Direito. 

É antecedido por um fenómeno extra ou pré-jurídico determinante: a Revolução 

propriamente dita. A Revolução rompe e termina com a ordem constitucional anterior, iniciando 

uma nova era constitucional, e impõe uma nova ideia de Direito. →É uma situação de facto, não 

jurídica, mas geradora e criadora de Direito. 

Em certos casos, o poder político é exercido por órgãos provisórios ou transitórios, que 

adotam normas transitórias, sujeitas a confirmação (“Pré Constituição”). 

O Poder Constituinte (da Constituição definitiva) deverá ir ao encontro dos valores 

fundamentais e à ideia de Direito que inspirou a Revolução. 

Exemplo: Revolução de 1974 e a Constituição de 1976 – processo demorado, complexo 

e atribulado. 

 

Transições Constitucionais 

Processo de substituição e criação de uma nova Constituição, mais gradual e pacífico do 

que a Revolução, com respeito pela regras e limites de revisão constitucional previstos pela 

Constituição anterior. Sucessão constitucional sem interregno (interrupção temporária). 

Existem duas modalidades: 



Direito Constitucional 

60 
 

• A nova Constituição cria uma nova ideia de Direito; respeita os limites 

procedimentais de revisão constitucional e os limites materiais possíveis; 

exemplos: Espanha pós Franco (1975-78), processos de transição da Europa 

Central e de Leste nos anos 90, Argentina (1982-83), Brasil (1985-88), passagem 

do apartheid ao regime democrático e igualitário na África do Sul; 

• A nova Constituição prevê alterações essenciais face à Constituição substituída, 

mas não cria uma nova ideia de Direito.; respeito os limites procedimentais e 

materiais de revisão constitucional (limites legitimadores da transição); 

exemplos: Suíça em 1999 (revisão total do texto constitucional), versão 

originária da Constituição Alemã (Bona, 1949) que  previa esta possibilidade, 

mas não se concretizou e, de certo modo, a prolongada evolução política inglesa. 

 

Poder Constituinte Derivado ou de Revisão Constitucional 

Poder Constituinte “constituído” ou “ordenado” pelo Poder Constituinte Originário – 

definição das regras e procedimentos na Constituição. Deriva da própria Constituição, sendo 

exercido nos termos definidos pelo Constituinte originário (auto vinculação para o exercício do 

Poder Constituinte); é um Poder Constituinte condicionado. 

Expressão da permanência/continuidade do Poder Constituinte exercido de forma mais 

limitada. Apesar da pretensão de estabilidade e de indeterminabilidade (projeção para o futuro). 

Reconhecimento do caráter dinâmico e adaptável do Direito Constitucional, da 

necessidade de se adaptar a alterações circunstanciais, à realidade constitucional e de solucionar 

problemas decorrentes da sua aplicação. 

 

4. Revisão da Constituição 

 

Revisão Constitucional 

Vicissitude Constitucional: qualquer evento que se projete sobre a subsistência da 

Constituição (totais) ou das suas normas (parciais). 

A revisão constitucional é um instrumento de Garantia da Constituição, de estabilidade, 

continuidade e desenvolvimento constitucional. Serve para preservar, adaptar e “vivificar” a 

Constituição, sem que que crie uma nova Constituição ou identidade. 
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Atua sob a forma de supressão, modificação ou aditamentos de normas constitucionais e 

não da Constituição ou do seu núcleo essencial. A revisão (strictu sensu) é sempre parcial, nunca 

total, e não pode afetar o cerne da Constituição. 

Regra geral, as Constituições modernas preveem normas e limites específicos para 

alterar/rever a Constituição, distintos dos previstos para o procedimento legislativo ordinário. 

CRP: Art.º 284 e ss. (título II, parte IV) – competência extraordinária em termos formais 

e materiais. 

 

Classificação de Constituições quanto ao Processo de Revisão Constitucional 

Constituições Flexíveis: a aprovação de uma lei de revisão constitucional segue o 

procedimento comum previsto para a aprovação de legislação ordinária.; livre modificação da 

Constituição, menos “racionalizadora”; exemplos: Israel e Nova Zelândia, Grã-Bretanha. 

Constituições Rígidas: a aprovação de uma lei de revisão constitucional segue um 

procedimento próprio, agravado face ao processo legislativo ordinário; previsão de limites 

procedimentos e materiais; garantia da Constituição, da sua estabilidade e do seu núcleo essencial 

face aos Poderes Constituídos; reforço da superioridade das normas constitucionais em sentido 

formal; exemplos: EUA em que ¾ dos Estados federados têm de aprovar as alterações 

constitucionais (processo reforçado nos Estados Federados). 

Constituições Semirrígidas: parte da Constituição submete-se ao regime rígido de revisão 

constitucional. 

A inflexibilidade ou rigidez extrema pode incentivar à eclosão de substituições 

constitucionais plenas, consequência da incapacidade de resistir à pressão político-social. A 

flexibilidade pode impedir a estabilização da ordem constitucional. 

Ponto de equilíbrio: rigidez e pretensão de estabilidade absoluta quanto às dimensões 

estruturantes, quanto ao “núcleo essencial”. Estabilidade assegurada pela não verificação de 

sucessivas alterações. Flexibilidade e abertura perante o dinamismo da vida política e social. 

Assim, nenhuma Constituição pode ser definitiva e imutável, mas sim evolutiva e de adaptação 

contínua. 

A flexibilidade também se determina pela abertura ou indeterminação das normas 

constitucionais e pelo modo como são interpretadas e aplicadas pelos órgãos estaduais. 
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Limites à Revisão Constitucional 

• Limites Temporais – permitem conciliar as necessidades de adaptação, continuidade e 

estabilidade do sistema constitucional. 

A sua previsão é pouco frequente (Portugal é exceção). Previstos em todas as 

Constituições Republicanas. 

Versão originária da CRP: impossibilidade de revisão durante a primeira legislatura 

(intenção de solidificação). 

➢ Procedimento de revisão ordinário do texto constitucional: Art.º 284 nº; 

➢ Procedimento de revisão extraordinário do texto constitucional: Art.º 284 nº 2 – 

ampla representação popular; exigência de maioria particularmente qualificada 

para iniciar o processo (aplicação das mesmas regras no decurso do mesmo). 

Princípio da Soberania Popular – permanência do exercício do Poder constituinte. 

 

• Limites Orgânicos – quanto ao órgão que inicia o processo, elabora e aprova as alterações 

– Art.º 284-286 CRP. 

A Assembleia da República inicia, elabora e aprova alterações com reversa absoluta – 

Art.º 156 a) e 285 nº 1, 161 a) e 286 nº 1. 

Aprovação por maioria qualificada, “superior” ou agravada – 2/3 dos deputados em 

efetividade de funções (regime específico na primeira revisão). 

Agravada face à aprovação de lei ordinária (Art.º 168 CRP), pois procura impedir 

alterações mono partidárias e exige consensos mais inequívocos. Desde 1976 eventuais 

coligações de “direita” ou de “esquerda” nunca reuniram condições para alterar a 

Constituição. 

Promulgação obrigatória pelo Presidente da República: Art.º 286 nº 3 CRP – lacuna 

constitucional – aplicação do prazo previsto no Art.º 136 nº 2 CRP. Ainda assim, pode 

devolver, havendo irregularidades – leitura unitária ou sistemática da Constituição – 

harmonização com o Art.º 127 nº 3 CRP. 

 

Procedimentos Democráticos de Revisão Constitucional 

Revisão pela Assembleia ordinária, segundo as regras do processo legislativo comum 

(flexível) – Nova Zelândia e Israel. 

Revisão pela Assembleia ordinária, segundo regras próprias, distintas do processo 

legislativo comum (caso mais comum) – CRP de 76. 
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Revisão por uma Assembleia renovada, eleita para o efeito, após início do processo de 

revisão pela Assembleia anterior, dissolvida após iniciar o processo – Constituição de 1822, 1826, 

1838, Francesa de 1791, Finlandesa e Dinamarquesa. 

Revisão elaborada pela Assembleia ordinária e aprovada em sede de referendo – 

Constituição Suíça, Polaca e Romena. 

Revisão por câmaras parlamentares Federais, ratificadas por câmaras parlamentares dos 

Estados Federados – EUA (paralelismo de formas) e Rússia. 

 

• Limites Formais – requisitos de forma e publicidade da Constituição revista – Art.º 286 

nº 2 e 287 CRP. 

Todas as alterações devem ser reunidas numa única lei de revisão constitucional, 

publicada em conjunto com a Constituição revista, cujas alterações deverão ser inseridas 

nos lugares próprios. 

Não há revisão constitucional sem alteração do texto constitucional (o sistema norte 

americano é a exceção à regra). 

Unidade da Constituição – intenção de clareza, certeza e segurança jurídica. 

 

• Limites Circunstanciais – impossibilidade de revisão na ocorrência de situações de 

exceção/anormalidade constitucional. 

Visam impedir que a circunstância anómala condicione o exercício do poder de revisão. 

Art.º 289 CRP. 

 

• Limites Materiais – existência de cláusulas pétreas. 

Cláusulas pétreas: estabelecem que certas matérias/princípios/valores não podem ser 

preteridos em sede de revisão constitucional, pela sua importância na ordem 

constitucional, por caracterizarem a essência, os pilares/alicerces da Constituição. 

Limitam/restringem a liberdade do Poder de revisão constitucional. 

 

Limitação da liberdade de Revisão constitucional: sinal da presença e prevalência 

contínua do Poder Constituinte Originário (restrição do princípio democrático no 

contexto de Revisão Constitucional, mas não impedem outras formas de exercício do 

Poder Constituinte). 
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Finalidade: proteção do núcleo/cerne constitucional, do conteúdo essencial da ordem 

constitucional, dos fundamentos e princípios básicos. É necessária para assegurar a 

continuidade “daquela” Constituição e impedir alterações que “destruam” a sua 

identidade/essência. 

Quando não impeçam, e não exista reação junto do Tribunal Constitucional, haverá 

substituição da Constituição (transição constitucional). 

 

Referem-se à proteção de matérias/valores/princípios e não de expressões constitucionais 

concretas (dos preceitos em concreto). A alteração dos preceitos/normas em concreto é 

legítima, desde que os valores ou princípios continuem a ser garantidos 

constitucionalmente. 

 

• Limites Expressos (explícitos) – certeza e segurança jurídica; reforço da sua garantia. 

Textualmente previstos na Constituição. 

Art.º 82 nº 2 da Constituição de 1911 - proibição de alterar a forma republicana. 

Art.º 288 da CRP de 1976: uma das enumerações mais extensas (semelhante às 

Constituições dos PALOP), que vai para além das cláusulas inerentes aos Estado de 

Direito democrático; impõe-se uma interpretação restritiva ou declarativa, e não 

extensiva para não lesar desproporcionalmente o exercício do princípio democrático e da 

soberania popular no contexto de Revisão Constitucional. 

São limites materiais por excelência. 

Limites textuais e explícitos: garantem certeza jurídica e proteção mais segura dos 

valores/princípios (Art.º 288 CRP). 

Devem ter caráter essencialmente declarativo revelar ou explicitar o núcleo constitucional 

e não constitutivo. Isto é, devem corresponder ao que seriam os limites implícitos, caso 

não fossem previstos limites expressos. 

Limites expressos de 1 º grau ou próprios e os limites expressos de 2 º grau ou impróprios 

(J. Miranda). 

 

• Limites Implícitos (não articulados ou tácitos) – que resultam da análise do texto 

constitucional como um todo, são os limites “naturais”. 

A sua aceitação não é unânime, mas maioritária. Para além dos limites expressos, há quem 

considere que são limites materiais implícitos os valores decorrentes dos Art.º 5, 13 e 9 

d), 80 e 89, 273 e ss., 284 e ss. CRP. 
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Os limites expressos devem ter caráter essencialmente declarativo, devem revelar ou 

explicitar o núcleo constitucional, ou seja, os limites implícitos. 

Distinção entre limites expressos de 1 º grau ou próprios (limites declarativos da 

identidade constitucional) e 2 º grau ou impróprios (constitutivos e não declarativos) 

consoante correspondam à essência constitucional (J Miranda). 

 

Legitimidade da Previsão de Limites Materiais Expressos 

Legitimidade do Poder Constituinte originário para vincular e sujeitar as gerações futuras 

às suas opções. O Poder Constituinte originário tem legitimidade para prever limites materiais 

expressos e vincular as gerações futuras às suas opções. 

Existem três correntes: 

• Tese da Legitimidade – o Poder Originário tem legitimidade para prever limites 

materiais e o Poder de Revisão (Constituinte “constituído”) criado e regulado por 

si, não os pode contrariar; os limites materiais expressos são imprescindíveis e 

insuperáveis. 

O Poder de Revisão, sendo constituído, criado e regulado pelo Poder Originário, 

não pode dispor contra as suas opções fundamentais. 

A função da Revisão é garantir a continuidade e identidade constitucional, não é 

fazer uma nova Constituição nem substituir o seu pressuposto ou fundamento de 

existências (as regras de revisão). 

 

• Tese da Ilegitimidade – o Poder Originário não tem legitimidade para prever 

limites materiais expressos, não sendo estes obrigatórios; as manifestações do 

Poder Constituinte originário e derivado têm o mesmo valor, assim como todas 

as normas e matérias constitucionais. 

 

• Posição intermédia – o Poder Originário tem legitimidade para prever limites 

materiais e são obrigatórios quando em vigor, mas o Poder Constituinte Derivado 

também tem legitimidade para os modificar ou eliminar em sede de Revisão 

Constitucional. 
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Como? Podem os limites materiais de revisão ser revistos por uma lei de revisão ou 

constituem limites inultrapassáveis? 

 

→Tese do duplo processo de Revisão Constitucional e da relatividade dos limites 

materiais expressos (J. Miranda). 

Numa primeira revisão, incide-se sobre os limites materiais previstos (expressos), 

eliminando-os à lei de revisão sobre normas de revisão. 

Numa segunda revisão, estabelecem-se alterações às normas constitucionais em 

matérias/valores/princípios até então intangíveis, porque estariam protegidas por limites 

materiais, mas estes foram eliminados com a entrada em vigor da primeira lei de revisão. 

Consequências: este processo não elimina em absoluto os limites próprios ou de 

1 º grau (eliminação meramente formal), que são meramente declarativos de limites 

naturais, reflexo da identidade da Constituição. Estes permanecem como limites 

implícitos (já não enquanto limites expressos, havendo menor certeza e segurança 

jurídica). Eliminação formal e material dos limites de 2º grau. 

Consoante sejam respeitados estes princípios/valores, já na qualidade de limites 

implícitos, haverá Revisão ou uma nova Constituição. 

Só elimina de facto os limites impróprios ou de 2 º grau, porque não 

correspondem a limites implícitos, reflexo da identidade constitucional. (eliminação 

formal e material dos limites impróprios ou de 2 º grau – limites constitutivos e não 

declarativos). 

 

Ou seja, o segundo processo de revisão será legítimo se incidir sobre matérias 

anteriormente protegidas por limites impróprios ou de 2 º grau, pois não se verifica 

qualquer inconstitucionalidade material  

No entanto, se incidir sobre matérias até então protegidas por limites próprios não 

será uma Revisão Constitucional legítima, havendo inconstitucionalidade material, por 

violação de limites materiais implícitos (seriam expressos até ao primeiro processo de 

revisão). Se a segunda lei de revisão entrar em vigor haverá uma nova Constituição. 

 

 Pontos destacados/Argumentos a favor: 
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Normas de Revisão não declaram a sua imodificabilidade ou irreversibilidade e 

podem ser alteradas em sede de revisão constitucional. 

Não se encontra prevista uma hierarquia explícita (formal) ou expressa de normas 

constitucionais. 

As normas que preveem limites materiais expressos não são necessárias nem 

superiores, apenas os princípios que consagram o são, a expressão da ideia de Direito 

consagrada na Constituição. 

O Art.º 288 CRP não é um limite material (apenas os valores/princípios previstos 

neste artigo o são, desde logo como limites implícitos), mas uma norma como qualquer 

outra, obrigatória enquanto vigorar, revisível e sujeita a uma interpretação evolutiva. 

Tese que permite eliminar limites desrazoáveis (impróprios) estabelecidos pelo 

legislador constituinte originário. 

 

 

→Entendimento contrário: os limites materiais são limites de natureza absoluta 

(Gomes Canotilho). 

Rejeição da Tese da dupla Revisão Constitucional. 

Defesa do caráter absoluto dos limites materiais expressos. 

 

Fundamentos gerais: 

A natureza do Poder de Revisão deriva do Poder Constituinte Originário a ele 

subordinado (logo, juridicamente inferior), por ele constituído, o que implica que as 

normas de revisão, que “constituem” o Poder Derivado, tenham materialmente uma força 

e validade jurídica superior e não estejam “à sua disposição”. 

As normas de revisão constituem o pressuposto e a condição de existência das 

alterações constitucionais, não podendo ser supridas por estas (das de revisão derivam as 

de alteração, não o contrário). Como noutros casos, a proibição de um comportamento 

implica, para o seu destinatário, a impossibilidade de eliminar a própria proibição. 

As normas de revisão são o parâmetro de controlo e validade dos processos de 

revisão constitucional, normas superconstitucionais e de Garantia da Constituição que 

atestam a superioridade do legislador constituinte. 
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Ou seja; as normas de revisão, que “constituem” o Poder Derivado, têm, 

implicitamente, força e validade jurídica superior face às alterações constitucionais, sendo 

indisponíveis e irrevisíveis – serão normas superconstitucionais 

Por consequência, a permanência e o respeito pelo conteúdo do Art.º 288 CRP 

constitui, em si mesmo, um limite material implícito. 

O cumprimento dos dois passos do processo de dupla revisão põe efetivamente 

em causa os valores que caracterizam a identidade da Constituição. 

 

 

  → Aceitação ténue e muito excecional da Tese de Revisão dos Limites Expressos. 

Os limites expressos só se compreendem com caráter declarativo, isto é, como 

limites que seriam implícitos se não fossem textualizados. Idealmente, todos os limites 

são implícitos e só estes limites terão consagração expressa. 

Esta é a regra, mas há exceções: existência de limites materiais implícitos e não 

expressos e de limites expressos que não refletem princípios da essência constitucional. 

Quando esta última situação seja inequívoca (a existência de limites expressos 

que não refletem a essência constitucional), e em termos estritamente limitados, Gomes 

Canotilho admite a eliminação de limites expressos na CRP Anotada, em coautoria com 

Vital Moreira. 

 

 

→Qual o interesse destas teses e discussão? 

Determinar se a revisão constitucional é constitucionalmente legítima ou se é 

inconstitucional (jurídico-formalmente, quem declara a inconstitucionalidade é o 

Tribunal Constitucional!). 

 

 

→Posição adotada (sentido geral) – as normas de Revisão Constitucional, 

especificamente o Art.º 288, podem ser revistas. 
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Poder Constituinte Originário juridicamente superior ao Poder Constituinte 

Derivado. 

A superioridade evidencia-se não pela hierarquia entre normas constitucionais 

(que formalmente não existe), mas pela existência de princípios ou valores 

fundamentais/essenciais. 

Mas serão estes princípios ou valores suficientemente garantidos se os limites 

materiais não forem expressos? Não. Pois dependerão da aceitação de limites materiais 

implícitos. É lesada a certeza e segurança jurídica e, consequentemente, a garantia dos 

princípios e valores constitucionais. 

 

Considera-se que são: 

• Ilegítimas as alterações ao Art.º 288 CRP que eliminem a proteção 

expressa/explícita conferida aos chamados limites próprios ou de 1º grau, 

porque conferem uma garantia acrescida, fruto da maior certeza e 

segurança jurídica; 

• Legítimas as alterações ao Art.º 288 CRP que alarguem o elenco previsto, 

desde que para declarar e enunciar limites materiais ainda não expressos 

(a fim de garantir maior certeza e segurança jurídica quanto a esses 

limites); 

• Legítimas as alterações ao Art.º CRP 288 que eliminam limites 

impróprios ou de 2º grau; limites não razoáveis porque são constitutivos 

e não são meramente declarativos da identidade ou essência 

constitucional. 

 

Quanto às normas procedimentais: poderão ser ligeiramente modificadas as 

exigências procedimentais previstas, contando que não seja diminuído ou comprimido o 

seu alcance, nem se condicione gravemente o exercício futuro do Poder de Revisão 

Constitucional. 

Quanto aos limites materiais: alterações ao Art.º 288 CRP não deverão eliminar 

a proteção expressa/explícita conferida aos chamados limites próprios ou de 1 º grau, 

porque conferem uma garantia acrescida, fruto da maior certeza e segurança jurídica, caso 

contrário serão ilegítimas. 
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O elenco do Art.º 288 CRP poderá ser alargado, desde que para declarar e 

enunciar limites materiais ainda não expressos (maior certeza e segurança) – são legitimas 

estas alterações. 

A Tese da dupla Revisão é pertinente quando sejam previstos limites não 

razoáveis, impróprios ou de 2º grau, não correspondentes com a identidade ou essência 

da Constituição. São legítimas as alterações ao Art.º 288 CRP que eliminem limites. 

Não se adere à Tese da Irreversibilidade dos limites de 2 º grau, que não são 

meramente declarativos, mas também constitutivos de limites materiais, porque tal lesaria 

desproporcionalmente o princípio democrático em sede de Revisão Constitucional. 

 

Revisão Constitucional Aparente 

Em termos jurídico-formais, a inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo Tribunal 

Constitucional. Só este pode considerar inconstitucional a revisão que altere limites materiais e/ou 

que viole os limites materiais previstos, bem como os princípios/valores protegidos por estes. 

Assim, quando o Poder Constituinte derivado (ou de revisão constitucional) extravasa e 

aprova alterações que põem em causa a essência da Constituição, os seus princípios básicos, os 

alicerces em que assenta (os limites expressos de 1 º grau e outros limites implícitos) e não existe 

qualquer reação perante a inconstitucionalidade material da Revisão Constitucional, deixa de ser 

materialmente exercido um Poder Derivado ou de Revisão, mas sim, na prática, um Poder 

Constituinte originário, na medida em que cria uma nova identidade constitucional, e nesse 

sentido, uma nova Constituição. 

Em suma: na prática, não se verifica uma Revisão Constitucional, mas uma Transição 

Constitucional. 

Nota: uma posição realista ou de sentido material, por oposição a posições formalistas. 

De todo o modo, o juízo sobre a efetividade da modificação da Constituição não se 

confunde com o juízo de legitimidade da mesma. Ou seja, do ponto vista do procedimento 

democrático, a transição constitucional é perfeitamente legítima ainda que, preferencialmente, 

esta situação deva ser totalmente clara ou transparente, revelando-se o Poder Constituinte 

originário não só na prática, como formalmente. 

Por respeito ao princípio democrático e da soberania popular, as gerações futuras não 

poderão ser indefinidamente condicionadas. 
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No entanto, do ponto de vista constitucional, é necessário perceber se o ato designado 

como Revisão estabeleceu, de facto, uma mera substituição de normas constitucionais, ou se, pelo 

contrário, substituiu a Constituição ou os pilares identitários em que esta se sustenta. 

Esta posição depende, naturalmente, da caracterização da identidade ou do núcleo 

constitucional. 

A substituição constitucional deverá ser formalizada e não meramente evidenciada na 

prática. Isto é, um processo de alteração de princípios constitucionais básicos ou fundamentais 

deverá ser oficialmente assumido enquanto processo de transição constitucional. Caso não o seja, 

as alterações previstas poderão ser sancionadas pelo Tribunal Constitucional. 

“O próprio da revisão, é, justamente, o não importar o exercício de um novo poder 

constituinte originário. É um ato de autoconservação e de autorregeneração da Lei Fundamental, 

traduzido na eliminação de normas que, entretanto, se mostraram desajustadas, e no aditamento 

de outras que novas necessidades impuseram como condição de revitalização da mesma lei básica. 

A revisão constitucional não importa, pois, qualquer rutura com o quadro essencial de valores 

vigente até aí, nem a sua substituição por uma nova ordem ou fundamento de validade. Ora, só se 

isto se verificasse, é que poderia falar se numa nova constituição”. 

Acórdão n º 81/84 do Tribunal Constitucional 

Na prática constitucional, vingou a Tese da Revisibilidade dos Limites materiais 

expressos (embora não enquanto Tese da Dupla Revisão). 

Acresce que, sobretudo na RC de 89, e em parte nas RC de 82 e 97, se verificaram 

alterações profundas em matéria económico social, nomeadamente esvaziando a 

proteção/conteúdo dos princípios/valores protegidos pelas alíneas f) e g) do art.º 290 do texto 

original. 

Desta forma, vingou também a preterição de limites materiais expressos por meio de 

alterações constitucionais. 

O Tribunal Constitucional não impediu as alterações previstas. 

 

Desenvolvimento Constitucional 

Processo de autoconservação e de autorregeneração da Constituição, a fim de garantir a 

Vida da Constituição. 
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É realizado por meio de Revisão e de Interpretação (evolutiva) da Constituição: atividade 

de concretização, aperfeiçoamento e preenchimento de espaços em “branco” (direito 

constitucional não escrito ou vivo). 

Adaptação da Constituição ao dinamismo da realidade política e social: regras distintas 

para a Revisão (possibilidade de alteração do texto) e para a Interpretação Constitucional 

(possibilidade de alteração do sentido permitido pelo texto). 
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Os Sistemas de Governo 

 

1. Formas de Governo 

 “Modo como em cada comunidade política se estrutura e exerce o poder político”. 

 Entendimento Clássico: A que tipo de órgãos superiores é atribuído o poder político 

supremo e efetivo. Forma interna do poder político – aspeto estrutural ou institucional. 

 Com base nas normas e prática constitucionais: Determinação e classificação de tipos, 

categorias, padrões. 

 

Classificações Clássicas das Formas de Governo 

• Platão (430 a. C. – 347 a. C.) 

Distinguia as formas de governo pelo número de elementos e modo de exercício do poder 

político. 

Inaugurou a teoria cíclica das formas de governo. Os ciclos acompanham um sistema de 

degeneração da melhor forma de governo para a pior. 

 

A Monarquia Sofista deixava de ser a forma de governo quando o povo se revoltava 

porque deixava de compreender. 

Estabelecia-se, então, a Timocracia (oligarquia militar) e, após estar reposta a 

estabilidade, o poder passava para os mais ricos (Plutocracia). 

A Democracia dá lugar a muitos problemas e instala-se a Tirania. 

Com o tempo dava-se uma reconversão espiritual do tirano ou acabava por se designar 

um Rei-Filósofo. 
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• Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) 

Defendia que as formas de governo se podem distinguir em sãs – exercício do poder 

conforme o interesse da comunidade e com respeito pelas leis – e nas suas degeneradas – 

formas de organização política arbitrárias, perversas ou corruptas; prossecução de 

interesses privados ou pessoais e com desrespeito pelas leis. 

Formas Políticas Sãs: 

➢ Monocracia – governo de um homem; aproxima-se da conceção platónica de Rei-

Filósofo; na teoria é a melhor forma de governo, mas é inatingível; 

➢ Aristocracia – governo de poucos entre os melhores homens; 

➢ Politeia/República – o governo de todos os homens assente no primado das 

classes médias; composta pelo elemento oligárquico e pelo elemento 

democrático; é a melhor forma de governo possível. 

Formas Políticas Degeneradas: 

➢ Tirania 

➢ Oligarquia 

➢ Democracia/Demagogia (o que chamamos anarquia democrática) 

De forma a evitar que as formas sãs degenerem, sugere um governo misto. 

 

República mista – sistema de governo por toda a população; existência de um terceiro 

grupo social maioritário, a classe intermédia; este tipo de governo assegurava os 

interesses dos mais ricos (que precisam de não ser perseguidos) e dos mais pobres (que 

precisam da ajuda do Estado); tem, portanto, traços de Oligarquia e de Democracia. 
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• Cícero (106 a. C. – 43 a. C.) 

Figura de destaque, uma vez que foi o primeiro humanista. Opôs-se aos movimentos de 

tirania de Marco António e foi o primeiro pensador a defender que existe uma igualdade 

natural entre todas as pessoas, até mesmo entre homens e mulheres, cidadãos e escravos. 

Aceita a mesma doutrina tripartida, porém considera que a melhor forma de governo é a 

que reúne as três formas de governo com um líder que detenha o poder executivo. É uma 

forma de governo que “associa a repartição do poder governativo por órgãos diferentes 

do Estado à distribuição do poder político por diferentes estratos ou classes sociais. 

 

• S. Tomás de Aquino (1225 – 1274) 

O seu pensamento tem uma base teórica Aristotélica. A melhor forma de governo é a 

monocracia enquanto que a pior é a tirania. 

Na prática, o governo ideal deverá ser misto (por influência de Cícero): 

➢ Monarquia – alguém que dirige, superior a todos, detentor do poder máximo; 

➢ Aristocracia – os melhores participam na governação segundo o seu mérito, 

governam pela virtude no interesse do coletivo; 

➢ Democracia – governo de todos que auxilia, onde todos podem ser eleitos e eleger 

os seus representantes. 

Esta teoria será levada ao extremo no séc. XVI por Jean Bodin. 

 

• Maquiavel (1469 – 1527) 

Adota um método científico da realidade política e tenta estabelecer as leis da política. 

Entende o que interessa em política não é a moralidade das ações, mas sim o seu êxito. O 

que importa é adquirir e conservar o poder. 

Posto isto, sugere uma classificação bipartida das formas de governo. 

Principado ou Monarquia: 

➢ Eletiva ou hereditária; 

➢ Soberania Singular; 

➢ O poder político pertence a um só individuo e é exercido pelo mesmo por direito 

próprio; 

➢ Governo de um a que se sujeitam os súbditos. 

República (popular ou aristocrática): 

➢ Soberania coletiva; 

➢ O poder político pertence ao Povo/Nação; 

➢ Exercido diretamente ou por um colégio de indivíduos eleito; 

➢ Governo da coletividade pelos cidadãos. 
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Não existem formas de governo sãs ou degeneradas, apenas existem as que têm êxito 

político ou não. Assim, todos os regimes políticos são legítimos, apenas há uns mais 

convenientes do que outros conforme as circunstâncias. 

 

Classificação Bipartida das Formas de Governo 

• Monarquia: 

Sentido clássico – o Poder supremo do Estado reside na vontade de um só (eletiva ou 

não). 

Sentido medieval e moderno – Soberania exercida por uma só pessoa em nome de um 

direito próprio. 

Ideia corrente – o Chefe de Estado é designado de forma hereditária. 

Como sua extensão, atribuição de cargos públicos em função de títulos nobiliárquicos. 

• República: 

O Poder supremo do Estado reside na vontade de um conjunto de pessoas escolhidas pela 

coletividade. 

Soberania pertencente à coletividade, exercida em seu nome e por delegação a 

magistrados eleitos. 

Ideia Corrente – o Chefe de Estado é designado de forma hereditária 

Ampliação do princípio democrático e rejeição de privilégios e títulos nobiliárquicos. 

 

Tipos de Monarquia 

Hereditária (Monarquia Medieval) ou Eletiva (Monarquia Romana ou Cesarista). 

Governo no contexto de outros poderes (Monarquia Feudal, Limitada, Constitucional) ou 

Governo Absoluto (Absolutismo). 

Sistema de poder efetivo ou de Monarquia Simbólica/protocolar (realidade nos sistemas 

democráticos atuais). 

• Monarquia Romana: rei eleito, que governava em conjunto com outros poderes 

legislativos e judiciais; 

• Monarquia Cesarista: modelo especificamente vivido no tempo do constitucionalismo 

napoleónico, em que a posição jurídico-constitucional do “imperador dos franceses” se 

reivindicava de uma legitimidade popular hipotética, de tipo plebiscitário; 

• Monarquia Feudal: hereditária, em que o rei era apenas reconhecido como primus inter 

pares (o primeiro entre iguais);característica de uma limitação de poder do monarca, 
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segundo a própria estrutura feudal do reino; o poder era entregue ao rei, com o acordo 

dos senhores feudais, e estava dependente da colaboração destes, sendo estabelecido 

segundo regras bem definidas e mútuas; 

• Monarquia Limitada: o rei contrapunha-se às ordens sociais representadas em assembleia; 

foi exemplo a monarquia britânica, até à atual grande limitação do poder régio; 

• Monarquia Constitucional: o rei reconhece os seus poderes limitados por uma 

constituição, nem ele está acima da lei; 

• Monarquia Parlamentar: traduziu o compromisso entre a manutenção da instituição 

monárquica, no século XIX, e a sua crescente limitação material e procedimental, 

realçando-se a posição do parlamento como órgão representativo da vontade popular; 

• Monarquia Absoluta: concentração de todos os poderes na pessoa do rei – Idade Moderna 

tardia; 

• Monarquia simbólica (ou democrática): o rei não possui quaisquer poderes efetivos de 

intervenção política, remetendo-se para um estatuto simbólico. 

 

Iluminismo 

 Distinção entre as ideias de: 

• Absolutismo – Monarquia Absoluta: 

Forma de governo puramente monárquica suprema/despótica/tirânica. 

Origem divina do Poder – titular por direito próprio (sistema francês). 

 

• Liberalismo – Monarquia Limitada (… Constitucional): 

Soberania pertencente à Nação/coletividade. 

Divisão e separação de poderes (não há poder absoluto). 

Direitos e liberdades fundamentais do cidadão. 

Origem popular do Poder (sistema britânico). 

 

Constitucionalismo em sentido Moderno 

• Institui um sistema de direitos e liberdades individuais; 

• Princípio da separação e interdependência de poderes; 

• Perda de relevância da distinção bipartida, uma vez que o modo de designação nada 

indica quanto às realidades essenciais da Forma efetiva de Governo (neste sentido, mais 

do que Forma de Governo, a Forma do Estado). 
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2. Regimes Políticos 

 

Critérios de distinção 

• Participação – papel desempenhado pelos governados na escolha dos governantes, bem 

como no controlo e limitação no exercício do poder político; 

• Dignidade humana – atitude perante os direitos e liberdade individuais. 

Nota: Não faz distinção entre uma Monarquia e uma República. 

 

Regime Ditatorial 

Poder Político efetivo e amplo, com indiferença ou contra a vontade dos governados. 

• Perpetuação e duração indefinida, sem (renovação da) legitimidade democrática (eleições 

livres e universais); 

• Governantes autocraticamente designados para não se verificarem desvios à linha 

programática e ideológica; 

• Ausência de ferramentas de controlo e responsabilização pelos governados (instituições 

representantes, pluralismo, oposição, alternância no poder, entre outros); 

• Ausência de limites ao exercício do poder (separação de poderes ou direitos individuais) 

para além dos auto-impostos. 

 

Conceção Transpersonalista – anti-individualista: 

• Aplicação sistemática de uma assumida filosofia política, a partir de um aparelho político, 

civil ou militar, que restringe e subordina os direitos e liberdades fundamentais à 

ideologia dominante; 

• Prevalência de interesses do poder e filosofia dominantes, identificados como coletivos; 

• Incapacidade dos governados em protegerem efetivamente os seus direitos e liberdades 

(consequência da ausência de meios de controlo e outros limites ao exercício de poder). 
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Tipos de Regimes Ditatoriais: 

• Ditaduras Monárquicas ou Cesaristas – Monarquias absolutas – Antigo Regime); 

• Ditaduras de Partido Único – fascistas e comunistas (assumidas ou não –

multipartidarismos fictícios); 

• Ditaduras Militares – golpe de Estado levado a cabo pelas Forças Armadas e instauração 

de “junta militar de salvação nacional” (Ditadura Nacional entre 1926-1933). 

Podem dar lugar a: 

➢ Ditaduras militares duradouras (Chile de Pinochet); 

➢ Ditaduras civis apoiadas por militares (Estado Novo – 1933-1974); 

➢ Funcionar como garantia de transição para a Democracia (Portugal 74-76). 

 

Quanto à composição do órgão supremo: 

• Autocracia – vários indivíduos fazem parte do governo; 

• Monocracia – governo atribuído a uma só pessoa. 

 

Quanto à amplitude da ditadura e ao grau de (des)respeito pelos direitos e liberdades 

fundamentais: 

• Regime Autoritário – primado da autoridade do Estado sobre as liberdades políticas; não 

interfere na vida privada (contando que não tenham pensamentos, opiniões ou atos 

contrários ao regime); 

• Regime Totalitário – primado da autoridade do Estado sobre a vida individual/privada; 

além da proibição de direitos políticos verificam-se violações sistemáticas a outros 

direitos e liberdades fundamentais. 

 

Regime Democrático 

Princípio da Soberania Popular. 

• Titularidade e exercício do poder político pelo Povo (diretamente ou por representação); 

• Designação dos governantes e representantes através de eleições universais e periódicas 

– permite controlar o poder político, também feito pela oposição; 

• Atividade governativa controlada e influenciada pelos governados; 

• Aprofundamento do princípio democrático ao longo do constitucionalismo moderno. 
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Aplicação de um sistema de separação e interdependência dos poderes estaduais – forma de não 

haver tentações de tirania. 

Respeito e realização dos direitos e liberdades individuais, nomeadamente políticos - conceção 

personalista. 

Limites ao exercício do poder 

 

Estado Constitucional, Representativo e de Direito 

 

Tipos de Democracia: 

• Direta – 3 pequenos e rurais cantões suíços; 

• Semidireta ou Semirepresentativa – os assuntos do quotidiano são tratados pelos 

representantes e os assuntos mais fraturantes dependem da manifestação da vontade 

popular direta através de: 

➢ Referendo – convocatória do povo a uma questão de “sim” ou “não” para o poder 

legislativo poder legislar ou decisão relativa a um diploma já aprovado no 

parlamento (art.º 115 CRP); 

➢ Plebiscito – decisões da estrutura política; 

➢ Veto popular; 

• Representativa (eletiva) – o poder pertence sempre ao povo, apenas é delegado por meio 

de eleições periódicas, livres e universais. 

 

Três princípios da Democracia: 

• Eleições feitas sob o princípio de igualdade natural entre pessoas; 

• Separação de poderes de forma a garantir que não se verificam abusos de poder; 

• Estado de Direito – a decisão da maioria nunca pode retirar os direitos das minorias. 

 

Formas de determinação do regime político 

• Leitura e interpretação dos textos constitucionais; 

• Análise da prática política e modo de aplicação dos comandos constitucionais. 
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Tipos de Constituição 

Definição de Karl Lowenstein (1891 – 1973): 

• Normativa – moderna; correspondência entre o texto e a prática; as normas dominam o 

processo político, fazendo com que o poder se adapte ao texto constitucional; a 

constituição é efetivamente aplicada; 

• Nominal – moderna; sem correspondência; carente de realidade existencial; prevê limites 

ao poder político; 

• Semântica – apenas para garantir subsistência e exercício do poder; não procura criar 

limites ao exercício político; mesmo que pareça democrática, é apenas simbólica. 

 

3. Sistemas de Governo 

 

 Dimensão estrutural e institucional das formas de governo 

 “O sistema de governo é a forma como se estruturam os órgãos do poder político soberano 

do Estado, envolvendo: o elenco desses órgãos; a sua composição; a sua competência, em geral; 

a sua inter-relação funcional, em particular; o seu modo de funcionamento; o processo de 

designação e o estatuto dos seus titulares”. 

Marcelo Rebelo de Sousa, Direito Constitucional I, p. 323 

 “Modo como interna e reciprocamente se articulam os diferentes órgãos aos quais é 

confiado o exercício do poder político, de acordo com regras e princípios pré-definidos (…)”. 

Cristina Queiroz, Direito Constitucional, p. 171 

 

 Por estrutura político-constitucional entende-se: organização, funcionamento e inter-

relação dos órgãos superiores. 

 Essencialmente, o sistema de governo refere-se aos órgãos aos quais é atribuído o 

exercício do poder político, às principais competências que lhes são atribuídas e às modalidades 

de relacionamento entre os mesmos. 

 Há quem defenda que o sistema de governo caracteriza apenas os sistemas com separação 

de poderes e que este é um fator de distinção a aplicar aos regimes democráticos. 
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 Segundo o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, importa considerar a relação entre regime 

político e sistema de governo. A efetividade do sistema não depende apenas do que está escrito, 

mas também daquilo que o regime político defende para a prática. Deve-se considerar, além do 

preceito jurídico, a prática jurídica. 

 

 Deve ser estabelecida uma relação estrita entre sistemas de governo e regimes políticos, 

uma vez que a lógica de funcionamento do sistema depende da ideologia em que se baseia o 

regime político. 

Quando o sistema não é democrático com separação de poderes o regime e o sistema 

confundem-se. Exemplo da constituição do Estado Novo em que havia separação de poderes, 

porém, na prática, o poder era apenas de uma pessoa. 

 Assim, só faz sentido classificar o sistema quando este é democrático com separação de 

poderes. 

 Critérios de distinção: 

• Posição relativa do Chefe de Estado: 

• Relação de confiança/responsabilidade política entre o Poder Executivo e o 

Legislativo – cooperação política. 



Direito Constitucional 

83 
 

A supressão de um dos órgãos de soberania altera completamente a dinâmica do sistema 

de governo. 

 

Tipos de Sistemas de Governo 

 Existem três tipos de sistemas de governo com separação de poderes. O sistema 

parlamentar (Reino Unido) e o sistema presidencial (Estados Unidos) são modelos de referência 

que simbolizam a passagem da monarquia limitada inglesa para sistemas democráticos 

(naturalmente representativos) com separação de poderes. A reunião destes dois sistemas deu 

origem ao sistema semipresidencial. Este pode assumir mais traços parlamentares ou mais traços 

presidenciais. 

Nota: 

 

 

Sistema de Governo Monárquico-Representativo 

 É um sistema histórico. inspirado no sistema americano, no qual o monarca é o titular do 

poder executivo, auxiliado por um governo não autónomo face ao Rei. O Rei estava apenas 

limitado pelos atos parlamentares e convenções constitucionais. Todo o governo era responsável 

perante o Rei. O monarca e governo eram irresponsáveis perante o poder legislativo, havia apenas 

uma relação de confiança. O Rei tinha controlo da câmara alta (dos lordes) e a possibilidade de 

dissolver a câmara baixa (dos comuns). Veio a perder estes poderes ao longo dos séculos. 
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Sistema Parlamentar 

Elementos caracterizadores: 

• Imparcialidade do chefe de Estado (monarca ou presidente da República); 

• Possibilidade de o chefe de Estado (e/ou governo) poder dissolver a câmara 

representativas; 

• Facto de o governo responder politicamente perante o parlamento. 

O chefe de Estado não tem poder político efetivo, apenas exerce poderes simbólicos ou 

protocolares (reinam ou presidem, mas não governam) e, quando lhe são atribuídos poderes 

próprios, estes não são livres. Não pode livremente afetar o mandato de outros órgãos de 

soberania, nem os outros órgãos podem afetar a sua posição enquanto chefe de Estado. 

O executivo (governo) é formado de acordo com a composição do Legislativo 

(parlamento), depende da sua confiança política e é, em exclusivo, politicamente responsável 

perante este. 

O chefe de estado é designado de forma hereditária (monarca) ou através de um sistema 

eleitoral (presidente da República) – no caso da Alemanha é a assembleia que elege o presidente. 

Os chefes de Estado que não são democraticamente eleitos pelo povo, nunca poderão ter os 

mesmos poderes do que aqueles que são (caso português). 

Poderes próprios: 

•  A dissolução do parlamento depende da iniciativa do pedido do Primeiro-

Ministro; 

• A nomeação do Primeiro-Ministro é feita com base no resultado das legislativas 

e vontade do parlamento; 

• Outros Poderes formalmente atribuídos são de exercício “obrigatório” (caso do 

monarca de Inglaterra que não pode vetar uma lei) e/ou dependem de referenda 

ministerial. 

O poder legislativo é assumido pelo parlamento eleito (composto pela câmara baixa, mas 

nem sempre pela câmara alta). Na CRP de 1911 estava previsto um sistema parlamentar em que 

as duas camaras eram eleitas pela assembleia, não pelo povo. 

Nos parlamentos bicamarais a câmara baixa é a única que tem legitimidade democrática 

direta e nos parlamentos unicamerais todo o parlamento tem legitimidade democrática direta. 

Em teoria, é o órgão central do sistema político e de decisão política. 
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O poder executivo é assumido por um governo (gabinete no sistema Inglês) formado de 

acordo com a composição parlamentar. O termo mais comum é o governo liderado por um 

Conselho de Ministros que, por sua vez, é liderado por um Primeiro-Ministro. Os Ministros 

“saem” do parlamento, logo têm legitimidade democrática indireta (para se ser ministro tem de 

se ter sido candidato a deputado e ter sido eleito para aquela assembleia). O governo, como órgão, 

tem legitimidade democrática indireta, porque o órgão em si não é eleito, no entanto todos os seus 

ministros foram-no. 

O Primeiro-Ministro é o chefe do governo e o líder da maioria parlamentar (simples ou 

absoluta). No nosso governo há hierarquia e responsabilidade solidária que são aplicadas na 

integra. 

O Chefe de Estado não intervém na atividade do governo. 

O poder executivo é politicamente responsável perante o poder legislativo. Existe uma 

dependência constante na confiança política parlamentar (ou, no mínimo, não desconfiança), dado 

que o início de funções do governo depende da aprovação (ou não rejeição) do programa e está 

sujeito a moções de censura ou propostas de moções de confiança. 

O parlamento é o lugar de justificação da atividade do governo, através de debates, 

comissões de inquérito, entre outros, no qual este tem de defendes as opções tomadas, prestar 

contas e submete-se a uma posição de fiscalização governamental. 

O órgão com legitimidade democrática mais forte é o parlamento e, nesse sentido, assume 

em teoria uma certa preponderância. 

A dissolução do parlamento (ou da câmara eletiva) constitui um mecanismo de equilíbrio 

institucional (refreio dos poderes de controlo parlamentar). É a “válvula de respiração do sistema” 

utilizada para a resolução de crises políticas ou impasses inultrapassáveis, em que o eleitorado é 

chamado a resolver este problema, uma vez que apos a dissolução são chamados a votar 

(renovação da legitimação). 

Quem tem esta capacidade de exercício (sentido formal) é o Chefe de Estado e a 

capacidade de decisão para o exercício (sentido material) é ministerial – no Reino Unido é do 

Primeiro-Ministro, em Espanha é do Conselho de Ministros. É um poder próprio, mas 

condicionado do Chefe de Estado. 

A separação de poderes neste sistema é flexível ou atenuada, já que há uma relação forte 

de interdependência pelo condicionamento estrutural – um órgão pode pôr termo à atividade de 

outro órgão – e funcional – o parlamento, no âmbito da sua atividade de controlo e fiscalização, 

condiciona o exercício funcional do governo. 
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Condicionamentos estruturais entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo: 

• O governo traduz a composição parlamentar; 

• O governo depende da confiança política parlamentar e é demitido na sua 

ausência; 

• Dissolução do Legislativo por “impulso” político do governo ou por 

impossibilidade de o designar. 

Na prática política distinguem-se duas modalidades fundamentais: o sistema de gabinete 

ou maioritário e o sistema de assembleia ou multipartidário. Esta distinção é feita tendo em conta 

o tipo de maioria parlamentar que é uma circunstância aleatória e conjuntural e é influenciada 

pelo sistema eleitoral. 

O sistema de gabinete ou maioritário é sustentado por uma maioria parlamentar absoluta. 

Apesar do condicionamento estrutural, garante uma relação de confiança política segura e 

duradoura (são criados governos de legislatura em que o mandato governamental funciona ao 

mesmo tempo que o mandato parlamentar), há uma estabilidade e permanência governativa 

(porque, em teoria, como o governo é apoiado pela maioria, a possibilidade das moções é muito 

pequena) e há margem de atuação para a concretização do programa (aprovação do orçamento de 

estado sem necessidade de negociação, por exemplo). 

O sistema de referência de um sistema de gabinete ou maioritário é o britânico. Foi sendo 

realizado/construído ao longo de 3 séculos (XVIII a XX), com base no costume constitucional. 

Todos os órgãos de soberania atuam em nome da coroa, que é o símbolo da unidade 

nacional, mas o rei não tem pode político efetivo (posição simbólica ou honorifica). Os seus 

poderes próprios são formais, condicionados (dissolução Parlamento, nomeação Governo), de 

exercício obrigatório (promulgação) ou dependentes de referenda ministerial. 

O parlamento é bicamaral – composto pela câmara dos lordes e dos comuns. 

A câmara dos lordes é um reflexo do princípio monárquico. Os mandatos são de carácter 

vitalício e eram hereditários (tal já não se verifica nos dias de hoje). As nomeações são 

estabelecidas por mérito pessoal e feitas pela rainha. Este órgão foi perdendo poder efetivo por 

não se basear no princípio democrático. Intervém no processo legislativo, mas não toma decisões, 

apenas pode avaliar e/ou atrasar a aprovação das leis (não pode vetar). 

A câmara dos comuns é eleita e, por isso, reflete o princípio democrático (eleição 

universal e direta). Assume amplas competência de natureza política e legislativa. No sistema 

Inglês funcionam dois partidos hegemónicos e ideologicamente disciplinados: os conservadores 

e os trabalhistas. Por cada ciclo eleitoral é determinado um deputado – uninominal (o partido que 



Direito Constitucional 

87 
 

tiver a maioria simples elege um deputado naquele sítio). A regra é de maioria simples ou de uma 

volta. 

O governo tem o poder de escolher os assuntos da camara dos comuns. Se a assembleia 

decide não discutir certos assuntos paralisa a atividade do governo. Logo, é uma garantia da 

continuidade da atividade do mesmo. 

O governo “emana” da câmara dos comuns. A preponderância, na prática, é assumida 

pelo Primeiro-Ministro, sendo a principal figura de direção política (chefe do governo e líder do 

partido ou coligação maioritária); partilha com a câmara dos comuns o centro da vida política; é 

a figura centra do sistema político e das eleições legislativas. 

Existe uma responsabilidade política do governo sobre o parlamento. Para além do 

controlo executivo-legislativo, verifica-se um antagonismo entre Oposição-Maioria Parlamentar. 

Assim, a atividade da oposição deve ser regulamentada de forma cuidadosa e precisa para que 

seja forte (controlo da atividade parlamentar é muitíssimo regular). A oposição tem um papel 

fulcral de alternativa, controlo e crítica. 

Os tribunais limitam o poder do governo, tal como o próprio partido internamente e como 

o eleitorado que pode tirar a maioria absoluta ao governo e atribuí-la a outro partido. 

O sistema de assembleia ou pluripartidário caracteriza-se por um parlamento de 

composição plural, o que implica uma maior representatividade (círculos plurinominais, sistema 

eleitoral proporcional), e, por regra, pela ausência de uma maioria sólida ou absoluta no 

parlamento. 

O governo é minoritário ou assente em coligações partidárias; é menos seguro, estável ou 

garantido do que quando comparado com o sistema britânico. A eleição é centrada nos “cabeças 

de lista” e nas forças que influenciarão os acordos de governação. O parlamento centraliza a 

atividade política. 

Antes da 2ª Guerra Mundial, verificou-se nestes sistemas uma situação de 

“parlamentarismo” – excesso de poderes e supremacia parlamentares (poderes injustificados). 

Corresponde a uma degenerescência do sistema parlamentar. É caracterizado por práticas 

constitucionais geradoras de instabilidade e ineficácia política e governativa. 

Excesso parlamentar: 

• A subsistência governativa dependente de acordos parlamentares frágeis; 

• O parlamento exerce amplos poderes de controlo à atividade do governo em 

detrimento da função legislativa (está mais ocupado a controlar do que a legislar); 
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• Forte condicionamento, mais do que recomendável, das decisões e atividades do 

governo, tendo em conta o objetivo de equilíbrio e separação de poderes; 

• Intervenção nula ou mínima do governo na gestão dos trabalhos parlamentares; 

• Ausência da “válvula de respiração” – o poder de dissolução parlamentar é 

inexistente, muito restringido ou não utilizado de facto. 

Governos apoiados por forças minoritárias ou coligações débeis e voláteis: 

• Dificuldade na execução do programa de Governo; 

• Quedas contantes de Governos, redefinição de alianças partidárias; 

• Investidura de Governos sucessivos sem recurso a dissolução parlamentar e 

eleições legislativas; 

• Impossibilidade de Governos de Legislatura. 

Esta situação foi típica do final do séc. XIX, início do séc. XX (constituição de 1911, e 

foi ultrapassada por novos sistemas, regimes, ou por formas racionalizadas. No caso português, a 

instabilidade resultante deste sistema originou uma rutura que teve como consequência a 

instauração de uma ditadura. 

Distinção quanto à conformação constitucional: 

• Sistema clássico – fixação das regras típicas do sistema parlamentar; 

• Sistema racionalizado – previsão de mecanismos jurídicos que racionalizem o 

funcionamento do sistema, de forma a evitar instabilidade ou dificuldades na 

formação e subsistência de governos; assim, torna-se possível os sistemas 

pluripartidários serem governos de legislatura (exemplos: percentagem mínima 

de votos, proibição de dissolução em certas alturas, moção de censura 

construtiva, governação sem confiança Parlamentar). 

Posto isto, os sistemas pluripartidários da segunda metade do séc. XX são mais estáveis 

e eficazes devido a cláusulas de racionalização, de moderação e limitação do exercício de poderes 

de controlo, maior disciplina parlamentar fruto da maior disciplina dos partidos políticos, maior 

estabilidade das coligações partidárias – confiança contínua em Governos de Legislatura. 

Exemplos de sistemas pluripartidários racionalizados: Alemanha, Itália, Espanha, Benelux, 

Suécia e Dinamarca. 
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Elementos do sistema parlamentar na CRP de 76: 

• Nomeação do Governo pelo Chefe de Estado de acordo com resultados 

legislativos (Art.º 187 nº 1 CRP); 

• Coexistência institucional Chefe de Estado e Primeiro-Ministro; 

• Governo como titular do Poder Executivo (Art.º 182 e ss. CRP); 

• Responsabilidade política do Governo perante o Parlamento (Art.º 190 e ss. 

CRP); 

• Necessidade de referenda ministerial de certos atos do Chefe de Estado (Art.º 140 

e 197 nº1 CRP). 

 

Sistema Presidencial 

Elementos caracterizadores: 

• Eleição do chefe de Estado (presidente) por sufrágio universal direto ou indireto (colégio 

de notáveis); 

• O presidente é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo; 

• O poder executivo não responde politicamente perante o parlamento; 

• O presidente e/ou governo não pode dissolver o parlamento. 

A origem deste sistema de governo coincide com a origem do sistema dos Estados 

Unidos; foi este que modelou a caracterização do sistema presidencial. A necessidade de defesa 

e de criação de um novo Estado exigia o estabelecimento de um poder forte do estilo monárquico, 

mas democraticamente eleito. Obedece ao princípio da separação de poderes, colaborantes e 

interdependentes entre si, tal como foi previsto por Montesquieu. 
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O Chefe de Estado é o presidente e é o centro da vida política do sistema. É eleito por 

sufrágio universal direto ou indireto (caso dos Estados Unidos) e exerce poderes significativos, 

próprios e efetivos, sendo o titular único do poder executivo. 

Pelos Estado Unidos ser um país com um território muito grande, os pais da constituição 

entenderam que seria muito difícil fazer a eleição de modo direto. Assim, definiram a criação de 

um colégio eleitoral que seria constituído pelas pessoas mais capazes para elegerem o presidente. 

O Poder Executivo é politicamente irresponsável perante o Poder Legislativo (e vice-

versa). 

Nota: a constituição dos Estados Unidos de 1787 é a primeira no mundo moderno; não tem 

ruturas, apenas emendas e aditamentos. 

 Nos Estados Unidos, apesar de o sufrágio ser indireto, o sistema é materialmente direto, 

uma vez que as pessoas do colégio eleitoral já estão vinculadas em quem vão votar. Como tem 

legitimidade popular (quase) direta, o presidente tem o exercício de importantes poderes próprios 

e livres. Tem responsabilidade política perante o eleitorado e é a representação deste. 

Nota: alguns votos são inutilizados; exemplo: estado com 9 representantes – um partido fica com 

4 e outro com 5; os votos que não servem para chegar ao quinto elemento são descartados. 

 Conjunto de poderes do presidente: 

• Representação externa do Estado; 

• Comandante-Chefe das Forças Armadas; 

• Nomeação de Altos Funcionários da Administração e do Supremo Tribunal; 

• Promulgação e veto das Leis; 

• Chefia do Executivo e Direção da Administração; 

• Exercício do Poder Regulamentar. 

O Chefe de Estado tem o monopólio do poder executivo, ou seja, é o titular único. 

Verifica-se, então, a concentração do poder executivo numa pessoa singular; singularidade na 

tomada de decisão política; definição livre e direção da execução do programa de governo. 

Existem 538 eleitores e no caso de empate é a câmara dos representantes de decide. 

O vice-presidente é eleito pelo mesmo método. Preside as sessões do Senado, mas não é 

senador. 

O presidente designa um corpo executivo que o auxilia na sua função. Este corpo está 

subordinado a si, não sendo limitado internamente pela decisão de outros membros. Este órgão é 
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não autónomo, de execução e consulta, de exercício comprometido (executam a vontade do 

presidente). Obedece ao princípio da hierarquia e da solidariedade interna (algumas adaptações). 

Os Secretários de Estado e demais altos funcionários têm designação dependente da 

aprovação do Senado (condicionamento essencialmente formal). 

Nenhum membro do poder executivo faz parte do legislativo, nem tem de ser deputado 

para poder ser nomeado. 

 O órgão do poder legislativo é o congresso. Tem legitimidade democrática direta e exerce 

em exclusivo a função legislativa. Caracteriza-se por um bicameralismo perfeito, porque ambas 

as câmaras são eleitas e ambas assumem todo o tipo de competências próprias de uma assembleia. 

Os membros da câmara dos representantes são eleitos com base na população de cada Estado e a 

distribuição é feita com base na proporcionalidade – representação do conjunto de cidadãos num 

plano federal. O senado representa os cidadãos como parte dos Estados federados, por isso cada 

Estado tem dois senadores – expressão de igualdade formal. 

 As câmaras funcionam em conjunto na aprovação das providências legislativas, numa 

lógica de separação e interação interna. 

 O poder legislativo tem competências legislativas (bases gerais), de fiscalização e 

controlo. 

 Ao contrário do que se verifica no sistema britânico, os partidos republicano e democrata 

não têm ideologias definidas, mas sim bastante voláteis. 

A separação entre os poderes executivo e legislativo é estrita ou rígida, na medida em que 

não pode existir afetação por parte do executivo em relação ao legislativo e vice-versa. Não há 

responsabilidade política, nem afetação de mandatos – impossibilidade de destituição política 

(sem aprovação do programa, moções de censura ou confiança), impossibilidade de dissolução 

parlamentar, (quase) impossibilidade de eleições antecipadas. Nenhum dos poderes precisa ou 

depende da confiança política do outro para exercer a sua função, o seu poder. 

Nota: O congresso não pode demitir o presidente, só pode dar início a um processo de acusação 

criminal. 

 Ambos os poderes são responsáveis perante o eleitorado e a constituição. Têm um grau 

similar de legitimação popular e de autonomia e equilíbrio de poderes. Não há condicionamento 

estrutural (separação estrita) e há uma relação de condicionamento funcional (separação 

colaborante) – interdependência recíproca. 

 Sistema de Checks and Balances – colaboração e controlo. 
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• Presidente da República: 

➢ Não pode legislar, mas tem: poder regulamentar e iniciativa legislativa 

em matérias específicas, mediante autorização; 

➢ Nenhum membro do Executivo vota no Congresso ou responde 

politicamente perante este; 

➢ Promulgação ou veto suspensivo ou de bolso; veto suspensivo quando o 

presidente veta uma lei e as duas câmaras têm de a voltar a aprovar com 

dois terços (suspensivo porque pode ser ultrapassado); veto de bolso 

quando o presidente tem x dias para vetar ou promulgar, se não o fizer a 

lei entra em vigor – pode ser utilizado como estratégia política para a 

execução do seu programa. 

• Congresso: 

➢ Votação do OE e aprovação de despesas para Defesa; 

➢ Acordo para celebração de Tratados internacionais; 

➢ Confirmação das nomeações para altos cargos da Administração e do 

Supremo Tribunal; 

➢ Fiscalização do Executivo: Comissões de Inquérito, impeachment. 

(Proeminência do Senado na atividade de controlo) 

Para impedir abusos e concentração de poder o poder judicial é independente. Faz uma 

fiscalização difusa e os juízes são os guardiões da constituição. A nomeação dos juízes do 

Supremo Tribunal é feita mediante acordo entre o presidente e o Senado. Todos os tribunais 

podem apreciar a constitucionalidade dos atos. O Supremo Tribunal tem um poder muito forte e 

já chegou a exercer um poder de veto mais forte do que o presidente. 

Num desencontro entre o presidente e a congresso prolongado o sistema bloqueia e há 

conflitos institucionais sistemáticos e permanentes. O sistema permanece assim até que se 

realizem novas eleições. 

Noutros países este tipo de sistema não funcionaria. No entanto, os Estados Unidos têm 

mecanismos que tornam isto possível, tais como as especiais características dos partidos e a 

intervenção de grupos de pressão (lobbies). 

A forma degenerada do sistema presidencial é o “Presidencialismo” em que há 

concentração e acentuação de poderes pelo presidente, redução dos poderes legislativos e de 

controlo do Executivo no Parlamento, apagamento das funções de garantia da Juridicidade e de 

controlo pelos Tribunais. Deste modo, não se verifica o princípio da separação de poderes e há 

diminuição da proteção das garantias individuais. 



Direito Constitucional 

93 
 

 Ocorre por consonância de maioria na prática ou por decorrência do texto constitucional. 

Atualmente pode ser visto em certos países africanos e da América Latina (exemplo: Argentina e 

Angola; caso extremo (ditatorial): Guiné-Equatorial). 

 A referência do sistema diretorial é a Confederação Suíça (Constituição de 1848, Estado 

Federal). É inspirado na terceira constituição francesa de 1795. 

 Traços Parlamentares: 

• Executivo colegial – Conselho Federal; 

• Membros do executivo eleitos pelo Parlamento (legitimidade democrática 

indireta); 

• Presidente da Confederação representa a Nação, mas não exerce poderes 

próprios; 

• Alinhamento do Executivo com o Parlamento. 

 Traços Presidenciais: 

• Irresponsabilidade política entre o poder legislativo e o poder executivo; 

• Inexistência de condicionamento estrutural (o poder legislativo não pode destituir 

o podes executivo, ainda que o nomeie, e o poder executivo não pode dissolver o 

poder legislativo; 

• Parlamento bicameral (proporcional e por cantão); 

• O poder executivo assume a chefia do Estado; 

• Existem apenas dois órgãos de soberania. 

Traços específicos: 

• Competências próprias do poder executivo e da chefia de Estado assumidas pelo 

Conselho Federal (7 membros); 

• O Presidente da Confederação preside às sessões do órgão (um ano de mandato, 

rotativo); 

• O Presidente da Confederação exerce as competências de Representação, com 

respeito pelo Programa e deliberações do Conselho. 

 

Sistema de Governo Semipresidencial 

O sistema semipresidencial surge como encontro entre os dois – tem traços do sistema 

parlamentar e do sistema presidencial. Tem uma forma muito variada e funciona de forma muito 

distinta nos diferentes países. 
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Aparece na Europa durante o séc. XX, com a intenção de corrigir as falhas do sistema 

parlamentar, nomeadamente o parlamentarismo. Daí que, regra geral, este sistema mantenha uma 

base parlamentar. Reforça a função do presidente de forma a poder corrigir as falhas do sistema 

parlamentar. 

Nos sistemas semipresidenciais, o Chefe de Estado é eleito por sufrágio universal e exerce 

poderes significativos, próprios e efetivos, consoante os sistemas em concreto, pode ser cotitular 

do Poder Executivo e o Governo é politicamente responsável perante o Parlamento. 

Traços presidenciais (Art.º 121, 133, 134 e 135 CRP): 

• O Chefe de Estado é um órgão politicamente ativo – centro autónomo de poder 

– com poderes próprios e efetivos (poder menos abundante do que no sistema 

presidencial); 

• A eleição do Chefe de Estado é feita por sufrágio direto e universal, o que confere 

legitimidade democrática direta ao seu Poder; 

• Existem dois órgãos de soberania eleitos no contexto de sufrágios próprios: 

Parlamento e Presidente da República; 

• O Chefe de Estado é politicamente irresponsável perante o Governo e o 

Parlamento; 

• O Governo é responsável perante o Chefe de Estado. 

Exemplos de poderes efetivos de intervenção e direção política do Chefe de Estado: 

• Promulgação e veto em relação ao Parlamento e ao Governo; 

• Suscitar a fiscalização da constitucionalidade; 

• Sujeição de questões a referendo (normalmente por iniciativa do Governo ou 

Parlamento); 

• Nomeação de altos funcionários do Estado e titulares de outros órgãos; 

• Decretar estados de exceção constitucional (nalguns casos, poderá assumir 

poderes especiais nesse contexto); 

• Competências (partilhadas ou não) em matéria de defesa e relações 

internacionais; 

• (nalguns casos) Dirigir o Governo; 

• Demitir o Governo; 

• Enviar mensagens ao país e ao Parlamento; 

• Dissolução parlamentar (traço do sistema parlamentar, reconfigurado neste 

sistema). 

Traços parlamentares (Art.º 187 nº 1, 200 e 201 CRP): 
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• O Primeiro-Ministro é Chefe do executivo e dirige o Governo; 

• O Governo é formado de acordo com os resultados das eleições legislativas 

(condicionamento do poder do Chefe de Estado); 

• O Governo depende da confiança parlamentar e é politicamente responsável 

perante o Parlamento (apreciação do programa de Governo, moções de confiança, 

moções de censura); 

• O Chefe de Estado é politicamente irresponsável perante o Governo e o 

Parlamento. 

Traços próprios (são os que o fazem um sistema autónomo): 

• Três órgãos de soberania com intervenção efetiva no exercício do poder político 

- poderes próprios, livres e significativos; 

• Dupla responsabilidade do Governo perante o Chefe de Estado e o Parlamento 

(quanto ao Presidente, poderá ser confiança política ou institucional consoante os 

sistemas em concreto); 

• (Regra geral) Possibilidade de Dissolução Parlamentar pelo Chefe de Estado por 

sua decisão e iniciativa autónoma (figura proeminente). 

Na maioria dos casos os sistemas semipresidenciais estão mais próximos do sistema 

parlamentar (acolhimento integral de um traço essencial) do que do sistema presidencial 

(acolhimento parcial de um traço essencial). 

 Estes sistemas têm a intenção de “racionalizar” e corrigir as fraquezas do sistema 

parlamentar, de forma a garantirem estabilidade, eficácia e continuidade governativas e a evitar 

instabilidade política (“parlamentarismo” de assembleia). É uma correção do sistema parlamentar 

com reforço presidencial, dado que se observa a manutenção da base parlamentar com reforço da 

posição e poderes do Presidente da República. 

 Nos casos da Áustria, Irlanda e Islândia o modelo é aparente ou meramente 

representativo, pois o chefe de Estado não exerce efetivamente os poderes próprios 

constitucionalmente atribuídos, comportando-se apenas como poder simbólico ou de 

representação (tipo parlamentar). 

 Em Portugal aplica-se o modelo garante ou de moderação, no qual o chefe de Estado atua 

como poder moderador, de garantia da CRP, do sistema político e do normal funcionamento das 

instituições democráticas. Não há coabitação no governo, apenas coexistência institucional com 

o Primeiro-Ministro. 
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 Na França vigora o modelo militante ou de diarquia/bicefalia no Executivo. Quer isto 

dizer que o chefe de Estado é cotitular do Poder Executivo – preside ao Conselho de Ministros e 

assume competências executivas. 

 

Sistema de Governo Português 

Elementos do sistema presidencial na CRP de 76: 

• Eleição do Chefe de Estado por sufrágio direto e universal (Art.º 121 CRP); 

• Veto político – suspensivo e definitivo (Art.º 134 b) e 136 CRP); 

• Poderes de direção e decisão política (Art.º 133-135 CRP); 

• Responsabilidade do Governo perante o Presidente da República (Art.º 190, 191 e 195 

nº2 CRP). 

Elementos do sistema semipresidencial na CRP de 76: 

• Art.º 110 nº 1 – Art.º 121 (em particular: Art.º 133-135; Art.º 161-163; Art.º 197-201) 

CRP; 

• Art.º 190 e 191 CRP; 

• Dissolução parlamentar como poder próprio e livre do Chefe de Estado – Art.º 133 e), 

172 CRP. 

A doutrina maioritária aceita o sistema de governo semipresidencial (Jorge Miranda, 

Freitas do Amaral, Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Lucas Pires…), porém existem outras 

posições minoritárias que defendem o sistema parlamentar-presidencial (Gomes Canotilho), o 

sistema parlamentar racionalizado (André Gonçalves Pereira) ou o presidencialismo de primeiro-

ministro (Adriano Moreira). 

O sistema de governo português caracteriza-se pela responsabilidade política do 

executivo perante o legislativo (na base do sistema parlamentar) e pela posição e estatuto do Chefe 

de Estado – eleição direta e universal, atribuição de poderes próprios, efetivos e significativos 

(enquanto poder moderador, garante, de estabilização, extrapartidário). 
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4. Síntese 

 

Formas de Governo – “o modo como em cada sociedade política se estrutura e exerce o 

poder político”; 

Regimes Políticos – formas de exercício do poder político no Estado moderno, 

considerando o tipo de relação estabelecida entre governantes e governados, nomeadamente 

quanto ao tipo de participação dos últimos no exercício do poder, em função da ideologia que o 

poder político verte na Ordem Jurídica – elemento ideológico que alimenta o funcionamento do 

sistema; 

Sistemas de Governo – “estrutura político-constitucional tal como esta resulta do texto 

constitucional recobrindo a organização, o funcionamento e a inter-relação dos órgãos superiores 

do Estado”. 
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Nota Final 

 

 Esta sebenta foi feita com o auxílio de apontamentos de alguns colegas e das aulas, bem 

como com recurso à bibliografia recomendada pelos professores. 

Bibliografia principal: 

➢ Cristina Queiroz, Direito Constitucional, Coimbra Editora, 2009. 


