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CONSfITUI/;'{O DA REPOBLICA DA GUINE-BISSAU 

PREAMBULO 

A gloriosa luta politico-armada de Iiberta~o nacional organizada e dirigida 
vitoriosamente pelo Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo Verde 
(PAIGC) fica inscrita na Hist6ria como uma das paginas mais belas da resi,.. 
tencia dos povos africanos contra a domi.na~o estrangeira. 

Tendo desfechado contra 0 colonialismo portuguel os golpe. mais durOj; e 
decisivos no plano de ac~o politica e militar, 0 PAIGC afirmou-se como urn 
dos mais eficazc:; instrumentos de luta criados em Africa para a sua total liber
ta~iio. 

Exprimindo no quotidiano da sua ac~o as mais profundas e autenticas 
aspira~C5 das massas populares, 0 PAIGC nunca interpretou a missiio hist6rica 
que Ihe fo; confiada como visando apenas a elimina~o do sistema colonial. 
Assim, ao mesmo tempo que os seus her6icos combatentes iam demolindo 0 

aparelho do Estado colonial na Guine atrav"s da destrui~iio das for~as militares 
e econ6micas em que este se apoiava, 0 PAIGC lan~ava as bases e punha pro
gressivamente de peos mecanismos do Estado independent. do futuro, atl'llves 
de uma actividade paciente nos pianos ideol6gico, politico 0 s6eio-econ6mico. 

Esta ac~o, que se desenvolveu ao longo de dezoito anos de luta, dos quais 
ooze de armas na mio, encontra a sua fundamenta~o te6rica no pensamento 
genial de AMILCAR CABRAL. E, como resultado da sua visSo lueida e de uma 
inteqpreta~o eiontifica das realidades do nosso tempo e do espa~o geo-polltico 
em que nos inserimos, Cabral legou ao Partido orienta~es e metodos de ac~o 
definidos com nitidez e capa2C5 de 0 conduzir a realiza~o do modelo de soeie
dade a que justamente aspira 0 nosso Povo: uma sociedade sem explora~iio do 
homem pelo homem, definitivamente liberta da miseria, da ignorAncia, de medo, 
e da doen~. 

A independeneia da Republica da Guine-Bissau proclamada a 24 de So
tembro de 1973 marca 0 inieio de uma nova etapa na ·vida do nosso pavo. 
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Uma etapa em que, tend<>-nos afirmado como soberanos perante a comunidade 
internacional, Se nos imp(iem como prioritacias, as tarefaos cuja execu~o con
diciona a rnateriaIiza~o dos objectivQS inscritos no Progama Maior do nosso 
Panido - a Unidade Nacional e 0 Desenvolvimento. Unidado e Dcsenvolvimento 
que a1em do mals, 610 indispcnsaveis a defcsa e prescrva~o das conquistas que 
a1can~amQS ao pre~ do sacriffcio supremo do Fundador da Nacionalidade 
AM1LCARCABRAL, e de tantos her6is e minircs da nossa gloriosa luta 
armada de libcrta~o. 

Ao adoplar a prosente Constitui~o, que se situa fielmente DII linba de 
urna evolu~o institucional que nunca se afastou dos nOS5OS ideals e ~s, 
Jinha rcafirmada pela a~ justa e rcvitalizadora do Movimento Rcajustador 
de 14 de Novembro pela legalidade, pelo dircito e pclo retorno ao gom das 
libcrdados fundamentals, a Asscmbleia Nacional Popular da Republica da Guine.. 
-Bissau relcva 0 facto de 0 seu aniculado se encontrar imbuido do humanismo 
que se.mpre inspirou 0 P AlGC e que se reflecte nos dittitos e libcrdadca aqui 
garantidos aos cidadl\os, como conquista irrcversfvel da nC¥Sl luta. 

A ~mblcla Nacional Popular felicKarec tambem po1a circunstAncia de 0 

prcscnte texto constitucional ser resultado de um amplo debate national em que 
as massas popularcs tivel\B.Dl uma panicipa~o decit;iva. 

Por -.0, agindo como interpretc fiel da vontade do povo e no cxercfcio dos 
rcsponsabilidades que \he cabcm como 6rg1o miximo da 6Obcrania, a ~sscmbleia 
Naclonal Popular aprova e adopta, como LeI Fundamental e para vigorar a 
panir do 16 de Maio de 1984, a prcscnte ~ da Rep6111ka da Gula6-
-Blftau., 
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TITULO I 

PRlNCfPIOS FUNDAMENTAlS 

Da aatureza e fundameutos do &tado 

Artigo 1.' A Guine-Bissau e unia Republica soberana, democriltica, [aiea, 
unit6ria, anti-co[onialista e anti-imperialista. 

Art.' 2.' - 1. A soberania national da Repl1blica da Guine-Bissau resid. 
nO povo. 

2. As massas populares exerccm 0 poder politico directamente e atrav6s 
dos 6rgios do poder eleilos democraticamente. 

Art.' 3.' A Rcpl1Nia. da Guine-Bissau e um Estado de democracia nacional 
revolucionluia, fundado na unidade nacional e na efectiva participa~o popular 
no desempenho, contro[o e direc~o d86 actividades pl1blicas e orienlado para a 
constru~o dc uma sociedade liberta da expiora~ do homem pelo homem. 

Art.- 4.- - 1. Na Republica da Guine-Bissau, 0 Partido Africano da Inde
pendencia da Guine e Cabo Verde (PAIGe) e a for~ polilica dirigente da socie
dade e do Eslado. 

2. No desempenhQ da sua misslio hist6rica, 0 PAIGC excree 0 seu papel 
na base cia presente Constitui~o, cabendo-lhe designadamente: 

a) Estabelecer as bases gerais do programa politico, econ6mico, social, 
cultural, de defesa e seguran~ a realiur pelo Estado; 

b) Definir as elapas da Reconstru~o Nacional e estabelecer as vias da 
sua I ealiz8~iio; 

c) Se[eccionar os candidatos a conselheiro regional e a deputado. 

Art.· S .• - I. A Republica da Guine-Bissau proclanta a sua gratidiio eterna 
ao Cumbatente que, pelo seu sacrificio voluntArio, garantiu a liberta~o da PlItna 
do jugo estrangeiro, recnnquistando a dignidade nacional e 0 direito do nosso 
povo ~ Liberdade, ao Progresso e ~ Paz. 

2. A Republica da Guine-Bissau considera como sua honra e dever: 
a) Agir no sentido dc, na medida das" su86 possibilidades, garantir uma exis

tencia digna e tranquila aos Combatentes da Liberdade da Patria que, 
pelo facto da sua participa~ na luta de liberta~o, sofreram uma di
minui~iio f(.ica que os torna, total ou parcialmente, incapazes para 0 

trabalho, e que slio os primeiros credores do reconhecimento nacional; 
0) Garantir f. cduca~iio dos 6rfiios dos Combatentes da Liberdade da PlItria; 
c) ABsistir, na medida das possibilidades nacionais e das necessidades dos 

contemplados, os pais, os filhos e as viuvas dos Combatentes da Liber
dade da Pillria. 

5 



L 

3. 0 Combatente da Liberdade da Patria e 0 militante que, nos quadros do 
PAIGC, participou na luta de Iiberta~iio entre 19 de Setembro de 1956 e 24 de 
Setembro de 1973, e 0 que, tendo-se integrado nas fileiras do Partido, nas frentes 
de combate, ap6s esta ultima data e ate 24 de Abril de 1974, revelou, peIa sua 
conduta exemplar, ser digno dcsse tltulo. 

Art.- 6.- - I. Na Republica da Guine-Bissau existe separa~o entre 0 

Estado e as institui~oe$ religiosas. 

2. 0 Estado respeita e protege as confissoes religiosas reconhecidas legal
mentc. A actividade dessas confissoes e 0 exercfcio do cuIto sujeitam-se a lei. 

Art.' 7.- No 'luadro da sua estrutura unitllria e da realiza~o do interesse 
nacional, 0 Estado da Guine-Bissau promove a cria~ao e apoia a ac~ao de colee
tividadcs territoriais descentralizadas e dotadas de autonomia nos termos da lei. 

Art. 8.- - I. 0 Estado apoia e protege as organiza~Oes de massas e as outras 
organiza~oes reconhecidas por Lei que, organizadas em tome de interesses espe
elricos, enquadram e tomentam a iniciativa popular e asseguram a ampla partici
pa~ao das massas na Reconstru~ao Nacional. 

2. 0 Estado, na sua ac~ao, apoia-se nas organiza~oes de massas e outras 
organiza~Oes sociais as quais podera transrerir determinadas actividades que elas 
aceitem assumir. 

3. 0 Estado cria condi~oes para 0 desenvolvimento da base material das 
organiza~oes de massas e outras organiza~oes sociais e protege 0 seu patrim6nio. 

Arl.2 9.- A Republica da Guine-Bissau exeree a sua soberania: 

I. Sobre todo 0 territ6rio nacional que compreende: 

a) A superficie emersa compreendida nos limites das fronteiras nacionai~; 

b) 0 mar interior e 0 mar territorial definidos na Lei, assim como os res
pectivos leito~ c subsolos; 

c) 0 espa~o aereo suprajacente aos espa~os geograficos referidos nas a1fneas 
anteriores. 

2. Sobre todos os recursos naturais, vivos e nao vivos que se encontrcm 
no seu territ6rio. 

Art.· 10.. Na sua zona econ6mica exclusiva, definida por lei, 0 Estado da 
Guine-Bissau exerce competencia exclusiva em materia de conserva~o e explo
ra~iio de recursos naturais, vivos e nao vivos. 

Art.- I J.O - I. A organiza~ao econ6mica e social da Republica da Guine
-Bissau tern como objtctivo a promo~ao contfnua do bem-estar do povo, a Iiqui
da~ao da explora~iio do homem pelo homem e a elimina~o de todas as formas 
de sujei~o da pessoa humana a interesses degradantC6, em proveito de individuos, 
de grupos ou de classes. 
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2. Para a realiza~o desse objectivo, 0 Estado da Guine-Bissau promo\-e: 

a) A defesa e a consolida~i!o da independencia e da unidade nacional; 

b) A elimina~o das ~equelas da domina~iio e explora~iio coloniais e de 
todas as formas de comportamento incompativeis com 0 progr •• so cco-
n6mico, social e cultural; I 

c) 0 desenvolvimento e 0 fortalecimento do poder democrlltico; 
d) A edifica~iio de uma economia nacional independente e 0 progresso social 

e cultural; 
e) A cria9ao clas estruturas necessarias ao estabelecimento de um sistema 

de planeamcnto econ6mico e social; 
f) A cria~iio da base t"cnico-material da sociedade e 0 controlo dos sectores 

basicos da economia como fundamento do progresso social; 
g) A realiza~o da R.evolu~iio Agraria tendo em vista 0 desenvolvimento 

da produ~iio agricola e como condi~iio indispensavel para a constru<;ilo 
duma sociedade sem explora~iio; . 

h) A organiza~iio de cooperativas e 0 estimulo a produ~i!o popular; 
i) 0 desenvolvimento de rela~oes de coopera~o com outros Estados e povos. 

Art.- 12.- - 1. Na Republica da Guine-Bissau slio reconhecidas as seguin-
tes formas de propriedade: 

a) A propriedade do Estado, patrim6nio comum de todo 0 povo; 
b) A propriedade cooperativa que, organizada sob a base do livre con

sentimento, incide sobre a explora~iio agricola, a produ~o de bens de 
consumo, 0 arlesanato e outras actividades fixadas por lei; , 

c) A propriedade privada que incide sobre bens distintos dos <:\0 Estado. 

2. Slio propriedades do Estado 0 solo, 0 subsolo, as aguas, as riquezas mi
nerais; as principais fontes de energia, a riqueza florestal, os meios basicos de 
produ~o indu~trial, os melas do infonna~o e comunica~iio, os bancos, os segu
ros, as infra-estruturas e os meios fundamentais de transporte. 

Art.. 13.- - 1. A economia nacional rege-se pelo princlpio da direc~o e 
planifica~iio estatais. 

2. 0 Bstado controla 0 comercio externo, e 0 dctentor. do sistema mone
tario e detem, em particular, 0 exclusivo das opera~oes sobre 0 aura e as divisas. , 

3. 0 Estado pode dar por conce.slio it,. cooperativ8$ e outras pessoas 
juridicas singulares ou colectivas a explora9iio da propriedade estatal desde que 
sirva 0 interesse geral e aumente ~ riquezas sociais. . 

4. 0 Estado pode autorizar 0 investimento do capital estrangein> desde que 
seja uti! ao desenvolvimento econ6mico e social do pais. 
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Art.' 14.- 0 Estado reconhece 0 direito it heran9a, nos termos da lei. 

Art.' IS.' A Saude PUblica tern por objectivo promover 0 bern -estar flsico 
e mental das popula~oes e a sua equilibrada inser~o no meio s6cio-ecol6gico em 
que vivem. Eb. deve orientar-se para a preven~o e visar a socializa~o progres
siva da medicina ( dos sectores mMico-medicamentosos. 

Art.. 16.< - 1. A Educa~o visa a forma9iio integral do homem. Ela de
vera manter-se estreilamente Jigada ao trabalbo produtivo, proporcionar a aqui
si~o de qualifica90es, conhecimentos e valores que permitam ao cidadiio inse
rir-se na comunidade c contribulr para 0 seu incessante progresso. 

2. 0 Estado considera a Iiquida9ao do analfabeti6mo como uma tarefa fun
damental. 

Art .• 17.' - 1. 11 Imperativo fundamental do Estado criar e promover as 
condi90es favoraveis A preserva~o da identidade cultural, como suporte da cons
ciSncia e dignidade nadnnais e factor estimulante do desenvolvlmento barmonioso 
da sociedade. 0 Estac!o preserva e defende 0 patrim6nio cultural do povo, cuja 
valoriza~o deve servir 0 progresso e a salvaguarda da dignidade bumans. 

2. Serlo criadas condi90es para que todos OS cidadaos tenham acesso a 
cultura e scjam Incentivados a participar activamente na sua cria~ao e difusiio. 

3. Incumbe ao Estado encomjar e prolilover a pratica e difu5iio dos des
portos e da cultura ffsiUl. 

Art.' 18 .• -- 1. A Republica da Guine-Bissau estabelece e dC$envolve rela
~oes com os outms paises na base do Direito Internacional, dos principios da 
indepcndencia nacional, da igualdade entre os Estados, da nao ingerSncia nos 
assuntos internos e da reciprocidade de vantagens, da coexistSncila pacifica e do 
nilo-allnbamento. 

2. A Republica da Gulne-Bissau defende 0 direito dos pavos A autodeter
mina~o e A independ~ncia, apaia a luta dos povos contra 0 colonialismo, 0 im
perialismo, 0 racismo e todas as demais formas de oprC$siio e explora~o; preco
niza a solu\il1o pacifica dos confJitos internacionais e participa nos esfor~ ten
dentes a assegurar a paz e a justi9a nBS rela~o~ entre os Estados e 0 estabeleci
Mento de uma nova ordem econ6mica Internacional. 

3. Scm prejulzo das conquistas a1can~das atraves da luta de Iiberta~o 
nacional, a Republica da Guine-Bissau partitipa nos esfor~os que realizam os 
estados arrkanos, na base regional ou continental, em ordem A concretiza~o do 
princlpio da Unidade Africana. 

Art.' 19.' 11 dever fundamental do Estado, salvaguardar, par tadas as for
mas, as conquistas do pavo e, em particular, a democracia "national revolucionaria 
institulda. A defesa da Nd~O deve organizar-se com base na participa~ activa 
e na adesiio conscienle das massas popuIares. 
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Art.. 20.- _. 1. As For~as Armadas Revolucionarias do Povo (FARP). 
inslrumenlo de liberta~lio nacional ao servi~o do Povo, sao a inslilui~iio primor
dial de defesa da Na~o. Incumbe-Ihes defender a independencia, a soberania e a 
jnlegridade lerrilorial, e colaborar eslreilamenle com os servi~~ nacionais ~spo· 
cific~ na garantia e manulen~o da seguran~a intema e da ordem pUblica. 

2. :£ dever c1vico e de honra dos membros das FARP participar activa
mente nas tarefas da Reconstru~lio Nacional. 

Art.- 21.- - 1. Os simbol~ nacionais da Republica da Guine-Bissau sao 
a Bandeira, as Armas e 0 Hino. 

2. A Bandeira Nacional da Republica da Guine-Bissau e formada por tres 
faixas rectangulares, de cor vermelha, amareIa e verde. As faixas sao iguais em 
forma e superficie, ocupando a vermelha 0 lado esquerdo, em posi~iio vertic~1. 
a amarela e a verde em posi~o horizontal, reSPOctivamente, do lado superior e 
do lado inferior direlto. A faixa vermelha e marcada com uma estreia negra de 
cinco pontas. 

3. As Annas da Republica da Guine-Bissau consistem em duas palmas 
dispostos em circulo, unidas pela base, onde assenta uma concha amarela, e Iiga
das po~ uma fita em que so inscreve 0 lema «UNIDADE LUTA PROGRESS(l». 

Na parte central superior insere-se uma estrela negra de cinco pontas. 

4. 0 Hino Nacional e «Esta e a nossa Patria Amada». 

Art.- 22.- A capilal da Republica da Guine-Bissau e Bissau. 

TfIULO U 

Dos Dlreltos, Liberdades, Garantias e Deve..... Fundameotais 

Art.- 23.- - 1. Todos os cidadiios sao iguais perante a lei., gozam do! 
mesmos direltos e e6tiio sujeitos aos mesmos doveres, sem distin~iio de ra~a, sexo, 
nivel .social, intelectual ou cultural, cren~a religiosa ou·· convic~o filos6fica. 

Art.- 24.- 0 homem e a mulfier sao iguais perante a lei em todos os do
minios da vida politica, econ6mica, social e cultural. 

Art.- 25.- -- 1. 0 Estado reeonhece a constitui~o da familia e assegura 
a sua protec~o. 

2. Os filhos sao iguais perante a lei, independentemente do estado civil dos 
progenitores. 

Art.- 26.-, -- 1. Todo 0 cidadiio nacional que resida ou se eneontre no 
estrangeiro goza' dos mesm~ direitos e esta sujeito aos mesmos deveres que os 
demais cidadiios, salvo no que seja incompativel com a ausencia do pais. 

2. Os cidadiios residentes no C$trangeiro gozam do cuidado e da prolec~o 
du Estado. ' 
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Art.O 27.- - 1. Os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apatridas, 
que residam ou se encontram na Guin~-Bissau, gozam dos mesmos direitos e estao 
sujeitos aos mesmos deveres que 0 cidadao guineense, excepto no que se refere 
aos direitos politicos, ao exercfcio dll$ fun¢es publicas e aos demais direitos c 
deveres expressamente reservados por lei ao cidadiio nacional. 

2. 0 exerclcio de fun~iies publicas so podera ser permitido aos estrangeiros 
desde quc tenham caracter predominantemente t~cnico, salvo acordo ou con· 
ven.ao intemacional. 

Art.o 28.- Os direitos, Iiberdades, garantias e deveres consagrados nesta 
Constitui.ao nao excluem quaisquer outros que sejam previstos nas demais leis 
da Republica. 

Art.· 29.- 0 exercicio dos direitos, Iiberdades e garantias fundamentais sO 
podera ser suspenso ou Iimitado em caso de estado de sitio ou de estado de eme.r
gencia declarados nos termos da lei. 

Art.· 30." Todo 0 cidadao tem 0 direito de recorrer aos orgaos jurisdiclo, 
nais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constitui~ao e 
pela lei, niio podendo a Justi~a ser denegada por insuficiencia de meios eco.16-
micos. 

Art.- 31.- Nenhum dos direitos e Iiberdades garantidos aos cidadiios pode 
ser exercid,) contra a independencia da Na.ao, a integridade do territ6rio, a uni· 
dade nacional, as institui~iies da Republica e os principios e objectivos consa
grados na presente Constitui~ao. 

Art.- 32.- - I. Todo 0 cidadao tem direito a vida e a integridade fisica e 
moral. 

2. Todo 0 cidadilo goza da inviolabilidade da sua pessoa, nao podendo ser 
preso nem sofrer q1Jal'luer san~ao, senao nos casos, pelas formas e com as garan· 
tias previt;tas na lei. Todo 0 acusado ou arguido tern dire ito de deresa. 

3. Ningu~m pode ser submetido a tortura nem a penas ou tratamenlo, 
cru~is, desumanos e degradantes. 

4. Nao sao permnidas medidas de seguran~a privativas da liberdade de 
dura~iio ilimitada ou indefinida, salvo as justiJicadas por perigosidade baseadu 
em grave an~malia psiquica. 

5. 0 sistema das penas e regulado por lei. 

Art.· 33.' A lei penal nao pode ser retroactiva. Exceptuam-se unicamenlc 
os casos em que a retroactividade possa beneficiar 0 condenado ou acusad\ I, 

Art.' 34.- Em ca,o algum e admissivel a extradi~ao ou a expulsao do paj,. 
do cidadiio nadona!. 

10 



Art.- 35. - - 1. £ boora e dever supremo do eldadio particip8r na defesa 
da independencia, soberania e integridade territorial cia Na~. 

2. Todo 0 eidadiio tem 0 dever de preslar 0 sCrvi~ militar, nos termos 
Ud lei. . 

3. A trai~o to PAtria 6 crone punlvel com as san~ mais graves. 

Art.- 36.- - 1. 0 trabalbo 6 um direito e um dever de tado 0 cidadio. 

2. 0 Estado eria gradualmente condi~es nara 0 pleno cmprego dos cidadios 
em idade de trabalbar. 

3. 0 Estado reconbecc e garante a todo acidadio 0 direito de cscolber a 
sua profissao ou genero de trabalho de acordo com as ncccssidade. e Imperativos 
fundamentais da Reconstru~ Nacional. 

4. 0 princlpio da remunera~ de acordo com a quantidade e qua1idade 
do trabalbo deve ser apllcado em conformidade com as possibilidades da economla 
nacional. 

Art.' 37. - - I. Aquele que trabalba tem direito to prot~o, seguran~ e 
higiene no trabalbo. 

2. 0 trabalhador sO podel'll ser despedido nos casos e nos termos previstos 
na lei. 

3. 0 Estado criarfl gradualmente um sistema capaz de garantir ao trabalba. 
dor seguran~ social no velbice, no doen~ ou quando Ibe ocorra incapacidode 
de trabalbo. 

Art.· 38.- 0 Estado reconbecc 0 direito do cidadio to inviolabilidade do 
domicflio, da correspondencia e dos outros meios de comunica~ privada, excep
tuando os casos expressamente previstos na lei em mat6ria do proccsso criminal. 

Art.- 39.- Todo 0 cidadio tem direito A prote~o da sadde e 0 dever de • 
promover e defender. 

Art.- 40.- A infAncia, 0 juventude e a maternidade tern direito A protec~o 
da sociedade e do Estado. 

Art.- 41.- - I. Todo 0 cidadio tem 0 direito e 0 dever da educa~o. 

2. 0 Estado promove gradualmente a gratuitidadc e 0 iJUaI possibilidade 
de acesso de todos os ciuadiios aos diversoa grous do ensino. 

Art.' 42.. l! livre a cria~ inteleetual, Brtistica e cientffica que niio con· 
trarie a promo~o do progresso social. A lei protegel'll os direitos do autor. 

Art.- 43.- - I. Todo 0 cidadio tern 0 direito e 0 dever de parucipar na 
vida politica, econ6mica e cultural do pals, nos termos da lei. 
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2. Todo 0 cidadiio pode apresentar sugesloes, queixas, reclama~oes e peli~oe, 
aos 6rgaos da sobernnia ou a quaisquer aUloridades nos lermos e pela forma 
del ~rminados na lei. 

Art .• 44.' A liberdade de expressiio do pensamenlo, de reuniiio, de asso
cia~o, de manifesla~iio assim como a liberdade de ler religiao, silo garanlidas 
nas condi~es previslas na lei. 

Art .• 45.' Em conformidade com 0 desenvolvimenlo do pais, 0 Eslado 
crim progressivamenle as condi~es necess3rias it realiza~o inlegral dos direi 
tos· de nalureza econontica e social reconhecidos nesle titulo. 

T1TULO m 
Dos orgios do Poder de Estado 

Art.. 46.' Os f>rgiios do poder represenlativos do povo da Republica da 
Guine-Bissau silo a Assembleia Nacional Popular e oe; Conselhos Regionais. 
Deles emanam os poderes dos demais 6rgiios do Estado. 

Art." 47 .• -~. Os membroe; dos Conselhos Regionais silo eleilos por su
frflgio l.vre. universal, igual, directo e secrelo. sao eleilor~ lodos os cidadiios 
"acior .is maiores de 18 anos, ressalvadas as incapacidades estabelecidas na lei. 

" Os meDfJros da Assembleia Nacional.l'QPular sio eleilos pelos Conse
lhos egionais, e enlre os scus membros desde que sejam cidadiios nacionais 
origir· rios, nas ondi~Oes e pela forma fixadas por lei. 

1 S6 pod, m ser oleitos 80s Conselhos Regionais e it Assernbleia Nacional 
Popu II os cidadios maiores de 21 anos. 

4.' 0 sisl.cma eleilora\, as condi~s de elegibilidade, a divisio do territ6rio 
em clr-:alos "torais bem como 0 numero de membros dos Conselhos Regia
nais c' da Assembleia Nacional Popular silo fixados pela Lei Eleiloral. 

CAPlTULO I 

Da Assemlllebi NacIoaal Popular 

Art.' .w.' A Assembleia Nacioaal Popular 6 0 6rgiio supremo do poder 
do Eslildo. E1a decide sobre as questiles fundamentais da polltica interna e externa 
do Estado, oraaniza e controla a apli~o da linha polltica, econ6rnica, social, 
cultural e de dcfesa e seguran~ 4efinida pe10 PAIGe. 

Art .• 49.' - 1. Os membros da Assembleia Nacional Popular dcoignarn-se 
por deputadoo. 

2. Os depulados it Assembleia Nacionel Popular silo represent antes de lodo 
o pavo e nlio unicamente dos cfrculos eleitorais por que foram eleitos. 

3. Os deputados tem 0 dever de" manter urn contacto estreilo com os seus 
eleitores e de lhes prestar regu\armeDte contas das suas actividades. 

12 



Art.- 50.' Cada legislaturatem a dura<;io de. cinco anos e inicia-se com a 
proclama~iio dos resultado. ~leitorais. 

Art.' 5i.2 Os deputados a As:;embleia Nacional Popular prestam juramento 
nos seguintes termos: 

duro que farei tudo 0 que estiver nas minlulo for~as para' cumprir. 
com hoora e fldelidade total ao Povo, 0 meu mandato de deputado. 
delendendo sempre e intransigentemente os interesses naclonais e OS 
principios e objectivos da Constitoi~iio da Republica da Guine-Bissau». 

Art.'52.' 0 deputado tem 0 direito de fazer interpela~oes aos membros 
do Conselho de Estado e do Governo. orelmente ou por ~crito, devendo ser-lhe 
dada resposta na mesma sesslio ou no prazo maximo de quinze dias, por escrito, 
caso haj~ necessidade de investiga~o~. 

Art.. 53.' - I. Nenhum deputado pode ser incomodado, perseguido, de
tido, preso, julgado ou condenado pelos votos e opi.nioes que emitir no exercicio 
do seu mandato. 

2. Salvo em caso de flagrante delito a que corresponds pena igual ou su
perior a dois anos de trabalho obrigat6rio, ou de previo assentimento da Assem
bleia Nacional Popular ou do Conselho de Estado, os deputados nao podem ser 
perseguidos ou presos por questiio criminal ou discipli.nar, em juizo ou fora dele. 

Art.' 54.' - I. Os direitos e rega1ias, bern como os poderes e deveres das 
deputados slio regulados por Lei. 

2. 0 deputado que falte gravemente aos seus deveres pode ser destituldo 
pela Assembleia Nacional Popular. 

Art." 55.' -- I. A A5Sembleia Nacional Popular elegerll, na primeira sessilo 
de cada legi<;latura, 0 seu Presidente e os demais membros da Mesa. 

2. A Mesa e composta pelo Presidente, urn I.' Vice-Presidente, urn 2.' Vice
-Presidente, urn I.' SccretArio e urn 2 .• SecretArio, eleitos por toda a legfl;latura. 
As atribui~oes e competencia da Mesa siio reguladas pelo Regimento da Assem
bleia. 

3. 0 cargo de Presidente da ,,"sembleia Nacional Popular e incompativel 
com 0 de Membro de Governo. 

Art.- 56.' Compete a Assembleia Nacional Popular: 

1. Proceder a revisiio constitucional, nos termos dos artigos 99 .. ' e seguintes; 
2_ Eleger 0 Conselho dee Estado e 0 respectivo Presidente pelo periodo total 

da legislatu118; 

3. Oecidir da realiza~iio de referendos popuIares; 

4. Fazer leis e votar m~Oes e resolu\tOes; 
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5. Oeeidir da eonstitueionalidade das leis, deeretos-Iei e demais diplomas 
legislativos; 

6. Apreciar, modifiear ou anular os diplomas legislativos ou quaisquer me
didas adoptadas pelos 6rgiios do Estado que eontrariem a presente Constitui~iio 
e as leis; 

7. Aprovar a Lei do Or~amento Geral do Estado; 

8. Aprovar os tratados que envolvam a participa~iio da Guine-Bissau em 
organiza90es internacionais, os tratados de amizade, de paz, de defesa e de 
reetifiea~ao de fronteiras e, ainda, quaisquer outros que 0 Governo entenda 
iubmeter-Ihe; 

9. Aprovar 0 Plano Naeional de Desenvolvimento e a resl'ectiva lei; 

10. Pronundar-se sobre 0 est ado de sitio ou de emergencia declarado nos 
termos da lei; 

II. Apreciar as contas do Estado relativ8$ a cada ano econ6mko: 

12. Conceder amnistias; 

13. Elaborar e aprovar 0 seu regimen to; 

14. Exereer as demais atribui~oes que Ihe sejam cometidas pela Constitui
~iio e pela lei. 

Art.- 57.' A Assembleia Naeional Popular cria Comissoes permanentes espc
cializadas em ramo da materia, e pode constituir eomissoes eventuais para so 
ocuparem de assuntos d.terminados. 

Art.- 58.- A Assembleia Nacional Popular reune-se, em sessao ordinAria, 
uma vez por ano. Ela pode tamMm reunir-se em sesslio extraordinaria conva
cada pelo Conselho de Estado, por iniciativa pr6pria, do Conselho de Ministros 
ou a requerimento da maioria dos deputados. Todas as questaes do funcio
namento slio reguladas por lei. 

Art.- 59.- Os membros do Bureau Politico do PAIGe e os membros do Go
verno que nlio sejam deputados, podem tomar assento e usar da palavra nas 
reuniaes plenarias da Assembleia. 

Atr.- 60.' - I. A iniciativa legislativa compete aos deputados, 80 Conselho 
de Estado e ao Conselho de Ministros. 

2. As decisoes da Assembleia Nacional Popular assumem a forma de leis. 
resolu~oes e mo~oes. 
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Art.' 6/.2 Slio atribui~oes do Presidente da Assembleia Nacional Popular: 
I. Presidir as sessoes da Assembleia Nacional Popular e velar pcla apIica~ao 

do seu regimenlo; 

2. Convocar as sessoes ordinarias da Assembleia Nacional Popular; 



3. ~uperintender e coordenar 0 trabalho das comissoes permanentes e evell
tuais da Assemoleia Nacional Popular; 

4. Assinar e ordenar a publica~iio no Boletim Oficial das leis e resoiu~oes 
da Assembleia Nacional Popular; 

5. Dirigir a\ rela~oes internacionais da Assembleia Nacional Popular; 

6. Assistir as reunioes do Conselho de Estado; 
7.· Todas as demais que the forem atribuidas pela presente Constitui~o ou 

pela Assembleia Nacional Popular. 

CAPITULO II 

Do Cooselbo de Estado 

Art., 62.2 - 1. 0 Conselbo de Est.ado ~ 0 orgiio da Assemblela Nacional 
Popular que, enlre as sessOes legislativas, assume a sua compelenl:la, execula as 
suas decisOes e exerce as fun~s que lhe silo atribuldas pela presenle Consli
tui~o e pelas leis. 

2. 0 Conselbo de Eslado ~ responsavel peranle a Assembleia National 
Popular a quem presla conlas de todas as suas aClividades. 

Art.' 63.' - 1. 0 Conselbo de Eslado ~ composto de 15 membros eleitos, 
de entre os depulados, pela Assembleia Nacional Popular, na primeira sessiio 
de cada legislalura. 

2. De enlre os membros eleilos do Conselho de EsIOOo a Assembleia Na
cional Popular elege 0 Presidente do Conselbo de EstOOo. 

3. Na sua primeira reuniiio, 0 Consolho de EstOOo elege dois Vice-Presidentes 
c urn Secrelario. 

Art., 64.' - 1. Siio atribui~oes do Conselho de Estado: 

a) Defender a Constitui~o da Republica; 

b) Organizar os referendos populares decididos pela Assemblcia National 
Popular; 

c) Convocar eXlraordinariamente a Assembleia Nacional Popular sempre 
que raziies imperiosas de interesse pUblicO 0 juslifiquem; 

d) Fixar as datas das elei~s para os Conselbos Regionais e a Assemblcia 
Nacional Popular; 

e) Fixar a interpreta~iio das leis constitucionais c ordin6rias; 
f) Dcciarar 0 estado de sltio c de emergancia; 

g) Criar e extinguir Minist~rios e Secretarias de Estado, sob proposta do 
seu Presidente; 
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h) Suspender as decisiies do Conselho de Ministros e as resolu~Oes dos Con
se!hos Regionais que contrariem a Constitui~o e as Leis ou afcctem 
os interesses de outras regiaes ou os interesses nacionais, e submeter 
a questiio a apr~iio da Assembleia Nacional Popular na sua pri
meira sessiio; 

i) Anular as decisOes e actos dos Comites de Estado e demais 6rgiios do 
poder local que contrariem a Con6titui~o, at; leis, dccretos-Ieis, decre
tos e demais dccisiies de qualquer 6rgiio hicrarquicamente supenor aos 
mesmos, ou que afcctem os interesses de outras areas ou interesses 
nacionais; 

j) Ratificar e denunciar os tratados e conven~oes internacionais; 

It) Indultar e comutar penas; 

I) Aprovar 0 seu Regulamento; . 

m) Todas as demais fun~Oes que !he forem conferidas pela Constitui~iio, 
pclas leis ou pela Asscmbleia Nacional Popular. 

2. As deci60es do Conselho de Estado lI$umem a forma de decretos-lois, 
m~ e resolu~Oes. 

CAPflULO III 

lIl>o ll'res!liIemte IiIo Co!!S2lllo ~ JEstedo 

Art .• 65 .• 0 Presidente do Conselho de Estado 6 0 Chefe do Estado e do 
Govemo e 0 Comandante Supremo das For~as Armadas Revolucionirias do 
Povo. Ele representa a RepUblica da Guine-Bissau. 

Art.. 66.. 0 Presidcntc do Conse!ho de Estado e empossado, em reuniiio 
pleniria cia Assembleia Nacional Popular, pelo respcctivo Prcsidente, prestando, 
nesse acto solene, 0 seguinte juramento: 

duro, por minha hoora, defender a Indepcndencia Nacional, dcdicar 
a minha inteUgencia e as minhas energias ao se~ do povo da Guin6-
-Bissau, cumprindo .os deveres da alta fun~o de Presidcnte do Conselho 
de Estado com fideIidade total aos objectivos do PAIGC, a Constitui~o 
e as Leis da RepUblica». 

Art." 67 .• Slio atribui~Oes do Prcsidente do Conse!ho de Estado as que !he 
sio conferidas pcla Assembleia Nacional Popular ou pela presente Constitui~o 
e nomeadarnente: 

1. Representar 0 Estado e 0 Govemo e dirigir a sua poUtica geral; 

2. Dlrigir mensagens a Assembleia N acionel. Popular;· 

3. Dirigir as actividades do Conselho de Estado e do Governo e presidir 
lls suas reuniOes; 
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4. Nomear e exonerar os Ministros, Secretfuii06 de Estado e 0 Governador 
do B.N.G; 

5. Nomear e exonerw: os Juizes do Supremo Tribunal de Justi~ e 0 Pro-
curador Geral da Republica; 

6. N omear e exonerar os Embaixadores; 

7. Conceder os tltulos honorificos e as condecora~iies do Estado; 

8. Empossar os membros do Governo; 

9. Empossar os Presidentes dos Comites de Estado das Regiiies. 

10. Acreditar os Embai.xadores estrangeiros; 

11. Promulgar Os Decretos-Leis, assinar e fazer publicar no Boletim Oficial 
as resolu~oes do Conselho de Estado e os Decretos do Conselho de Ministros; 

12. Exercer a.s demais fun~iies que Ihe forem atribuldas por lei. 

Art.- 68.- - 1. Em caso Ie ausencia para 0 estrangeiro, iml!edimento tem
porano, doen~a ou morte, 0 Presidente do Conselho de Estado serli substitufdo 
nas suas fun~iies estatais pelos Vice-Prosidentes do Conselho de Estado, de acordo 
com a ordem hieralt[uica estabelecida. 

2. Em caso de vacatura do cargo de Presidente do Conselho de Estado, 
sob proposta do Comite Central do PAIGC e num prazo maximo de 15 dias, 
a Assembleia Nacional Popular procedera a ele~o do novo Presidente do Con
selho de Estado cujo mandato terminara com a legislatura vigente. 

3. 0 substituto do Presidente do Conselho de Estado nao pode exercer as 
atribui~oes previstas nos numeros 4, 5, 6, e 10 do art.- 67.'da presente Com
titui~ao. 

4. Os Vice-Presidentes poderao coordenar as areas de actividade gover
natiNa que eventualmente Ibes for atribuida pelo Presidente do Conselbo 
de Estado. 

CAPITULO IV 

Do Governo 

Art .• 69.- - 1. 0 Governo e 0 6rgao executivo e administrativo supremo 
da Republica da Guine-Bissau. 

2. 0 Governo conduz a politica da Na~ao de harmonia com as linhas ge
rais estabelecidas para a sua ac~iio pela Assembleia Nacional Popular e pelo 
Conselho de Estado. 

Art.. 70.' 0 Governo e constituido pelo Chefe de Estado e pelos Vice
-Presidentes do Conselbo de Estado, pelos Ministros e Secretarios de Estado 
C 0 Govemador do B.N.G .. 
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Art." 71.' Os Vicc>Presidentes do Conselho de Estado, os Ministros, 
SecretArios \Ie Estado e 0 Govemador do B.N.G. prestam, no acto da sua 
posse, 0 seguinte juramento: 

duro, . ·por minha honra, dedicar a minha inteligencia e as minhas 
energias ao secvi90 do Povo, exercendo a fun9iio de Vice-Presidente do 
Conselho de :&tado (Ministro ou Secretario de Estado ou Govemador 
do B.N.G.) do Govemo da Repubiica da Guine-Bissau com total fide
Iidade ao PAIGC, 11 Constitui9iio e as Leis». 

Art." 72." - I. No exercicio das suas fun90es compete ao Govemo: 

a) Intecpretar e aplicar, de maneira criadora, a linha de ac9iio govema
tiva estabelecida pela Assembleia N acional Popular e pelo Conselho 
de Estado; 

b) Dirigir a administra9iio do Estado, coordenando e controlando a acti
vidade dos Ministerios, dos demais organismos centrais de administra
ciio e dos Comites de Estado de regiiio e sector; 

c) Organizar e dirigir a execu9ao das actividades pollticas, econ6micas, 
culturais, cientfficas, sociais, de defesa e seguran9a inscritas no seu 
program~; 

d) Propor 11 Assembleia Nacional Popular que anule ou ao Conselho de 
Estado que suspenda as resolu90es adoptadas pelos Conselhos Regionais 
ou pelas demais assembleias dos 6rgiios do podcr local quando sejam 
ilegais ou afectem os interesses de outras comunidades ou os interes
ses do pals; 

e) Preparar 0 Plano de Desenvolvimento Nacional e 0 Or9amento Geral 
do Estado, c assegurar a sua execu9iio; 

f) Regulamentar a sua pr6pria organiza9iio e funcionamento; 

g) Aprovar projectos de lei e de decretos-Ieis e submete-Ios a Assembleia 
Nacional Popular e ao Conselho de Estado; 

h) Negociar e concluir acordos e conven90es intemacionais; 
i) Nomear aos cargos civis e militares; 

j) 0 mais que Ihe for cometido pela Assembleia Nacional Popular ou pelo 
Conselho de Estado. 

2. A competcncia atribulda nas aIlneas a), b), c), d), f) e g) e exercida 
pclo Govemo, reunido em Conselho de Ministros. 

Art." 73." - I. 0 Conselho de Ministros e constituido pelo Chefe do 
Govomo que 0 pre6ide, pelos Vice-Presidentes do Conselho de Estado e pelos 
Ministros. 
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2. Podem ser criados Conselhos' de Ministros cspccia1izados em rDzao de 
materia. 

3. Os membros do Govemoestio vinculados as delibera~Oes tomadas 
em Conselho de Ministros. 

Art. - 74.- 0 Govemo, reunido em Conselho de Ministros, exerce a sua 
competencia executiva por moio de decrctos e ordens. 

Art.- 75.- 0 Govemo e politicamCnte responsavel perante a Assembleia 
Nacional Popular e perante 0 Consclho de Estado. 

Art.- 76.. Os membros do Govemo silo responsaveis civil e criminalmente 
pelos actos que legalizarem e praticarem. 

CAP1TULO V 

Do poder local 

Art.- 77.- Os 6rgiios do poder local fazcm parte do poder estatal unitario. 
Eles baseiam-se na participa~iio popular, apoiam-se na iniciativa e capacidade 
criadora das comunidades locais e actuam em estreita coordena~o com as or
ganiza~Oes de massas e outras organiza~5es sociais. 

Art. - 78.. - 1. Para efeitos polltico-administrativos 0 territ6rio national 
dividc-se em regioes, subdvidindo-sc estas em sectores. A lei podeesta
belecer ainda outras subdivis5es. 

2. A lei pode conferir a um sedor 0 estatuto de Sector Aut6nomo, or
gAnica e directamente dependente cia Administ~o Central. 

Art .• 79 .• - I. Dentro de cads circunscri~o polltico-adminlstrativa 0 6r
giio local superior do poder 6 0 Conselho, cabcndo a fun~1o executiva superior 
ao Comite de Estado da respcctiva circuDSCri~O. 

2. A lei estabelecera a forma de designa~o e a dura~ do mandato 
dos membros dos Conselhos que criar nas circunscri~Oes polltico-administra
tivas inferiores a regiiio, fixando os demals aspectos da organiza~o 'e funcio
namento dos respectivos 6rgiios lie podcr local. 

3. A composi~o dos Comites de Estado de cads escalio 6 fixada por lei. 

4. Em cada circunscri~o polltico-administrativa os servi~s tldministra
tivos subordinam-se ao respcctivo ConSl:lho, ao Comite de Estado e ao 6rsio 
hierarquicamente superior do ramo administrativo correspondente. 

Art.· SO.. - 1. Os Conselheiros Regionals sao eleitos por cinco anos, pela 
forma estabelecida na presente Constitui~o e nas leis; 
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2. 0 Conselheiro pode scr destitufdo pelo respectivo Conselho .quando 
falte gravemente aos seus deveres. 

Art.' 81.9 Sio atribui~iics do Conselho Regional: 

1. Elevar a consciSncia cfvica e polltica dos cidadios; 

2. Assegurar 0 respcito da ordem publica; 

3. Defender os direitos dos cidadiios; 

4. Melhorar constantemente as condi~Oc:s de vida e de trabalho dos ci
dadiios; 

5. Cumprir prioritariamente as tarefas regionafs fixadas no Plano Na
cional e promover a obscrvAncia de uma disciplina rigorosa na exccu~o desse 
Plano; 

6. Promover, descnvolver e controlar 8 actividade polltica, ccon6mica, s0-
cial e cultural dos cidadios e das suas colectividades; 

7. Agir no sentido do refor~o da capacidade de defesa e de seauran~a do 
pais; 

8. Valorizar os recursos lotais, para 0 desenvolvimento econ6m1co da re
giiio e para satisfazer cada vez mafs as neccssidades da popula~io no que res
peita a bens e scrvi~os; 

9. Apoiar as actividades dos scrvi~os instalados na regilo; 

10. Criar, dirigir e descnvolver institui~oes escolares, culturais, sanlt6rias, 
desportivas e outros scrvi~ pl1blicos; 

II. As demais atribui~iics que Ihe scjam cometidas pela Constitui~io e 
pela lei. 

Art.- 82.9 No cumprimento das SUBS atri~ e dentro dos lilnltes esta
belccidos na Constitui~o e nas leis, compete eo Consclho Regional: 

1. Cumprir e fazer cumprir as dccisOes dos 6raios sup;riores do Estado; 

2. Anular, suspender ou modificar as resolu~s e declsOc:s dos 6rgios a 
ele subordinados quando infrinjam a CoD5titui~o, as leis, os dccretos-leis, os de
cretos, os regulamentos ou as resolu~ dos 6rgios superiores do Estado ou 
quando afcctem os interesses de outras com1llllcWies ou os intcresses Bemis 
do pals; 

3. Constituir comissOc:s eventuafs para questaes determlnadas e comlssOes 
permanentes organ1zadas por esferas de actividade para 0 llulliIiarem, osslm 
como ao Comlt6 Regional de Estado, no ellercfclo das SUBS funG&s: 

4. Eleger e destituir os jufzes assessores do Tribllntl Popular Regional; 
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S • . Aprovar 0 Or~amento Regional, conbecer as contas regionais e adoptar 
as medidas pertinentes; 

6. Aprovar 0 programa anual de desenvolvimento da Regiiio; 

7. Exerccr os demais poderes que Ibe forem conferidos pela Constitui¢o. 

Art.- 83.- Para a realiza~ao das suas atribui~oes e dentro dos limites esta
belecidos na lei, os Conselbos Regionais adoptam resolu~oes. Estas sao obriga
torias para todas as institui~oes, colectividades e cidadiios das regioes respectivas. 

Art.- 84.- Na sua primeira sessao 0 Conselbo Regional elege po" toda a 
legislatura a sua Mesa cOlllitituida por u'm Presidente, um 'Vice-Presidente e 
um Secretario. 

Art.- 85.. 0 Conselbo Regional reune-se em sessoes ordinarias dUa$ vezes 
por ano. Pode igualmente reunir-se extraordinariamente quando convocado 
pclo sev Presidente por· .iniciativa propma OU sob proposta do Presidente do 
Comite de Estado. 

Art.- 86.' - I. 0 Comite Regional de Estado e 0 orgiio executivo da 
regiiio. Ele e designado pelo Governo. 

2. A composi~iio do Comite Regional de Estado e fixada por lei. 

Art.- 87.- Slio atribui~oes do Comite Regional de Estado: 

I. PrepaJlllr as se~es ordinarias e extraordinarias do Conselbo Regional; 

2. Executar as resolu~oes adoptadas pelo Conselbo Regional .; as decisoes 
dos orgiios superiores do Estado; 

3. Apoiar a actividade dos membros dos Conselbos Regionais e das suas 
Comissiics; 

4. Anular a e'~cu¢o de qualquer decisiio emanada dos orgiios 10"Cais bie
rarquicamente inferiores quando violem a Constitui~iio, as leis ou outras medi
das dos orgiios superiores do poder de Estado ou afectem os interesses de outras 
comunidades ou os interesses gerais do pais; 

5. Elaborar 0 or~ento regionai; 

6. Conbecer, apreciar e adoptar as medidas pertinentes sobre as con las 
dos orgiios bierarquicamente inferiores; 

7. Preparar 0 programa anuai de desenvolvimento da regiiio; 
8. Dirigir os servi~os administrativos e controlar as empresas locais; 
9. Adoptar. medidas de apoio as actividades das unidades produtivas e dos 

servi~os instalados na regiiio; 
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10. Todas as demais que Ihe forem conferidas pela lei ou por resol\l,oos 
do Conselho Regional. 

Art.. 88 .• - I. No cumprimento das atribui,oes e no periodo compre
endido entre as sessOes do Conselho, 0 Com it. Regional de Estado adopta 
resolu,oClS e emite ord.ns. 

2. As resolu,oes e ordens de caracter geral do Com it. de Estado devem 
ser submetidas Ii ratifica,ao do Conselho na sua primeira reuniao. 

Art.- 89.' Siio atribui,oCl; proprias do Presidente do Comito de Estado: 

I. Representar 0 Governo na Regiao; 

2. Convocar e presidir 04 reunioes do Comito de Estado; 

3. Organizar a actividade do Comito de Estado. 

Arto 90.. ....,. I. Os Comites de Estado das circunscri,oes inferiores it 
regiao tSm por mi&Siio a realiza,ao, dentro do respectivo territ6rio, das activi
dades dos programas regional e nadona!, e subordinam-se hierarquicamente 
aos Comites de Estado do escaUio imediatamente superior, os quais orientam 
e controlam a sua actividade. 

CAPITULO' VI 

Da Adm~ da lustl\'8 

Art .• 91.' - I. A Justi,a serve a reaJiza\'iio dos objectivos fundamentais 
da Constitui\'iio. 

2. A Justi,a • edministrada com base em ampla participa,ao popular. 

3. A administra,iio da Justi,a incumbe exclusivamente aos tribunais ins
tituidos por lei. 

Art.' 92.- 0 Supremo Tribunal de Justi,a e a instlincia judicial suprema 
da Republica. Os seus juizes sao nomeados pelo Presidente do Conselho de 
Estado. 

Art.' 93.- - I. e proibida a exist_ncia de tribunais exclusivamente des
tinados ao julgamento de ceTtas categorias de crimes. 
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2. Exceptuam-se do disposto no numero anterior: 
a) Os tribunais militaTes a que compete 0 julgamento dos crimes essencial

mente milital~s definidos por lei e de outros crimes dolosos que, por 
motivo relevante, Ihes sejam legalmente equiparados em raziio ,da ma
teria; 

b) Os tribunais administrativ~, fiscais e de contas. 



A~.~ 94.' POf lei podefao ser criados tribunais populares para conheci
mento de Iitigios de caracter social, quer civeis, quer penais. 

Art." 95.2 - 1. 0 Juiz exerce a sua fun~o com total fidelidade 80S prin
cfpios fundamentais e aos objectiv~ da presente Constitui~o. 

2. No exercicio das suas fun~iies 0 Juiz e independente e s6 deve obedi8ncia 
II lei e it sua con&cicncia. 

3. 0 Juiz nao e responsavel pelos seus julgamentos e decisiies. 56 nos casor 
especialmente previstos na lei pode ser sujeito, em razio do exercicio das buas 
fun~5es, a responsabiJidade civil, criminal ou disciplinar. 

Art.. 96.' A lei regula a organiza~o, competencia e funcionamento dos 
6rgaos de administra~o da Justi~a. 

Art.. 97.' - 1. 6 Ministeno Publico e 0 6rgao do Estado encarregado de, 
junto dos tribunais, fiscalizar a legaIidade, representar 0 inter~· pub!ilco e 
social e e 0 titular da ac~o penal. 

2. 0 Ministerio Publico organiza-se como urna estrutura hierarquizada sob 
a djo-ec~iio do Procurador Geral da Republica. 

3. 0 Procurador Geral da Republica e nomeado pelo Presidente do Con
selho de Estado. 

TiTULO IV 

GARANTJA E REVISAO DA CONSTlTUICAO 

CAPiTULO I 

Da fiscallza~o do constitnclonalidade das leis 

Art" 98.' - 1. Nos feit~ submetidos a julgamento nao podem OS tribunais 
aplicar nonnas que infrinjam 0 disposto na Constitui~o ou Os princlpios nela 
consagrad.lS. 

2. A quesl30 da: inconstitucionaIidade pode ser levantada oficiosamente 
pelo tribunal, pelo Ministerio Publico ou por qualquer das partes. 

3. Admitida a qurstao da inconstitucionaIidade, 0 incidente sobe em sopa
rado ii Assembleia Nacional Popular, que decidiri. 

4. As decisees tomadas· em materia de inconstitucionaIidade peia Assem
bleia Nacional Popular, terao ror~a obrigat6ria geral e seriio publiadas no 
Boletim Oficiat. 
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CAPITULO II 

Da nvlsBo eonstitudoul 

Art.~ 99.1 - 1.. A presente Constitui~o pode ~r rcvista, a todo 0 mo
mento, pela A$semblcia Naciona! Popular. 

2. A iniciativa de rcvisio constitucional com~ JlOS deputados, ao Con-
selho do Estado e ao Govemo. . 

Art.. 100 .• - 1. A' proposta de revisio indicara os artigos que deveriio 
ser revistos e 0 sentido das modifica~iies a mtroduzir. 

2. A proposta de lei de revisiio devera ser submetida por, pelo menos, urn 
ter~ dos deputados em efectividade de fun~es, pelo Conselho de Estado ou 
pelo Governo. 

Art.· 101.. As propostas de revisiio terio de ser aprovadas por maioria de 
dois ter~s dos deplltados que constituem a Assembleia. 
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Art .• 102.. Nenhum projecto de revisio podero afectar: 

a) A estrutura unitaria e a forma republicana do Estado; 

b) 0 &tatuto Laico do Estado; 

c) A integridade do territ(\rio naciona!. 

Aprovada em 16 de Maio de 1984. 

Promulgada em 16 de Maio de 1984. 

o Presidente da Asscmbleia Nacional Popular, Canoen Pereira_ 
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