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CONSTITUI~AO DA REPUBLICA DA GUINE-BISSAU 

PREAMBULO 

o PAIGC, fundado em 19 de Setembro de 1956, cumpriu exem
plarmente 0 seu Programa Minimo que consiste em libertar os Po
vos da Guine e Cabo Verde, conquistando a soberania dos res
pectivos Estados ao mesmo tempo que lanGava as bases da 
construGao de uma sociedade livre, democratica e de justiGa social 
em cada Pais. 

o Partido conseguiu ap6s a Independencia, grangear nos pIa
nos internoe internacional simpatia, respeitoe admiraGao pela forma 
como tem conduzido os destinos da NaGao Guineense nomeada
mente atraves da criaGao e institucionalizaGao do aparelho estatal. 

Com 0 Movimento Reajustador do 14 de Novembro, 0 Partido 
reorientou a sua aCGao, corrigindo os erros que estavama entravar 
a edificaGao de uma sociedade unida, forte e democratica. 

Ao adoptar a presente constituiGao, que se situa fielmente na linha 
de uma evoluGao institucional que nunca S8 afastou dos ideais e 
oPGoes do nosso Povo, linha reafirmada pelas transformaGoes 
profundas operadas na nossa sociedade pela legalidade, pelo direito 
e pelo gozo das liberdades fundamentais, a Assembleia Nacional 
Popular da Guine-Bissau revela 0 facto de 0 seu articulado se 
encontrar imbuido de humanismo que sempre nos inspirou e que se 
reflecte nos direitos e liberdades aqui garantidos aos cidadaos, 
como conquistas irreversiveis·do nosso Povo. 

A Assembleia Nacional Popular felicita 0 PAIGC pelo papel da 
vanguarda que sempre desempenhou na conduGao dos destinos 
da naGao guineense e congratula-se pela decisao corajosa e opor
tuna que 0 Partido de Amilcar Cabral tomou ao implementar 0 desafio 
da abertura democratica rumo a construGao de uma sociedade 
pluralista, justa e livre. 
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A decisao do PAIGC situa-se na esteira da sua tradigao his
tarica de procurar a cada momenta as respostas as profundas 
aspirag6es do nosso povo. 

Por isso, agindo como interprete fiel da vontade do Povo e no 
exercfcio das responsabilidades que Ihe cabem como argao ma
ximo da soberania, a Assembleia Nacional Popular apr ova e adop
ta, como lei Fundamental e para vigorar a partir de 16 de Maio de 
1984, a presente Constituiyao da Republica da Guine-Bissau. 

TiTULO I 

PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS 

Da natureza e fundamentos do Estado 

ARTIGO 12 

A Guine-Bissau e uma Republica soberana, democratica, laica 
e unitaria. 

ARTIG022 

1. A soberania Nacional da Republica da Guine-Bissau reside 
.\ 

no povp. , 
2. 0 povo exerce 0 poder politico directamente ou atraves dos 

argaos do poder eleitos democraticamente. 

ARTIGO 32 

A Republica da. Guine-Bissau e um Estado de democracia 
constitucionalmente irislituida, fundado na unidade nacional e na 
efectiva participagao popular no desempenho, controlo e direcgao 
das actividades publicas e orientado para a construgao de uma 
sociedade livre e justa. 
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ARTIG04Q 

1. Na Republica da Guine-Bissau e livre a constituiQao de par
tidos politicos noS termos da constituiGiio e da lei. 

2. Os partidos politicos concorrem para a organizaQao e ex
pressao da vontade popular e do pluralismo politico. 

3. Os partidos devem respeitar a independencia e unidade na
cional, a integridade territorial e a democracia pluralista, devendo 
na sua organiza~ao e funcionamento obedecer as regras de-

, . . 
mocratlcas. 

4. E proibida a formaGiio de partidos de ambito regional ou 
, " local, de partidos que fomentem 0 racismo ou tribalismo e de par

tidos que se proponham empregar meios violentos na prosse
cUQao dos seus fins. 

5. A denominaQao do parJido politico nao podera identificar-se 
com qualquer parcela do territ6rio nacional, nem evocar nome de 
pessoa, Igreja, Religiao, Confissao ou Doutrina Religiosa. 

6. Os dirigentes maximos dos partidos pOliticos devem ser 
cidadaos guineenses originarios. 

ARTIGO 5Q 

1. A Repu~lica da Guine-Bissau proclama a sua gratidao 
eterna ao combatente que, pelo seu sacrificio voluntario, garantiu 
a liberta~ao da Patria do juga estrangeiro, reconquistando a digni
dade nacional e 0 direito do nosso povo a Liberdade, ao Progresso 
ea Paz. 

2. A Republica da Guine-Bissau considera como sua honra e 
dever: 
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a) Agir no sentido de garantir uma existencia condigna aos 
Combatentes da Uberdade da Patria e, em particular aqueles 
que pelo facto da sua participagao na Luta de Uberta(fao, 
sofreram uma diminui(fao fisica que os torna, total ou 
parcialmente incapazes para otrabalho e que sao os primeiros 
credores do reconhecimento nacional; 

b) Garantir a educa(fao dos 6rfaos dos Combatentes da Uber
dade da Pat ria; 

c) Assistir os Pais, os filhos e os viuvos dos Combatentes. da 
Uberdade-da patria. 

3; 0 Combatente da Uberdade da Patria e 0 militante que, nos 
quadros do PAIGC, participou na luta de liberta(fao 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 pel a sua con
duta exemplar, ser digno desse titulo. 

ARTlG062 

1. Na Republica da Guine-Bissau existe separa(fao entre 0 Es
tado e as institui(foes religiosas. 

2. 0 Estado respeita e protege as confissoes religiosas reco
nhecidas legalmente. A actividade dessas confissoes e 0 exer
ciCio do culto sujeitando-se a lei. 

" 
ARTIGO 72 

No quadro da sua estrutura unitaria e da realiza(fao do inte
resse nacional, 0 Estado da Guine-Bissau pro move a cria(fao e 
apoia a acgao de colectividades territoriais descentralizadas e do
tadas de autonomia nos termos da lei. 
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ARTIG08Q 

1. 0 Estado subordina-se a Constitui~ao e baseia-se na lega
lidade democratica. 

2. A validade das leis e dos demais actos do Estado e do po
der local depende da sua conformidade com a Constitui~ao. 

ARTIG092 

A Republica da Guine-Bissau exerce a sua soberania: 
1. Sobre todo 0 territ6rio nacional que compreende: 
a) A superffcie emersa compreendida nos limites das fronteiras 

nacionais; 
b) 0 mar interior e 0 mar territorial definidos na Lei, assim como 

os respectivos leitos e subsolos; 
c) 0 espa~o aereo suprajacente aos espa~os geograficos re

feridos nas alineas anteriores. 
2. Sobre todos os recursos naturais, vivos e nao vivos que se 
encontrem no seu territ6rio. 

ARTIGO 102 

Na sua zona econ6mica exlusiva, definida por lei, 0 Estado da 
Guine-Bissau exerce competencia exclusiva em materia de con
serva~ao e explora~ao de recursos naturais, vivos e nao vivos. 

ARTIGO 112 

1. A organiza~ao econ6mica e social da Republica da Guine
-Bissau assenta nos principios da economia de mercado, da su
bordina~ao do poder econ6mico ao poder politico e da coexisten
cia das propriedades publica, cooperativa e privada. 
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2. A organiza<{ao econ6mica e social da Republica da Guina
-Bissau, tem como objectivo a promo<{ao continua do bem estar 
do povo e a elimina<{ao de todas as formas de sujei<{ao da pes
soa humana a interesses degradantes, em proveito de indivrduos, 
de grupos ou de classes. 

ARTIG0122 

1. Na Republica da Guina-Bissau sao reconhecidas as se
guintes form as de propriedade: 

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

livre consentimento, incide sobre a expJora<{ao agricola, a 
produ<{ao de bens de consumo, 0 artesanato e outras activi
dades fixadas por lei; 

c) A propriedade privada que incide sobre bens distintos dos 
do Estado. 

2. Sao propriedade do Estado 0 solo, 0 subsolo, as aguas, as 
riquezas minerais, as principais fontes de energia. a riqueza flo
restal e as infraestruturas sociais. 

ARTIGO 132 

1. 0 Estado pode dar por concessao as cooperativas e outras 
pessoas jurrdicas singulares ou colectivas, a explora<{ao da pro
priedade estatal desde que sirva 0 interesse geral e aumente as 
riquezas sociais. 

2. 0 Estado a detentor dos instrumentos de emissao moneta
ria, modera 0 comarcio externo e control a, por intermadio do Banco 
Central, as opera<{oes sobre 0 Duro e as divisas. 

3. 0 Estado promove 0 investimento do capital estrangeiro 
desde que seja util ao desenvolvimento econ6mico e social do 
Pars. 

10 



ARTIGOW 
o Estado reconhece 0 direito 11 heranga, nos termos da lei. 

ARTIGO 15Q 

1. A Saude Publica tem por objectivo promover 0 bem-estar 
ffsico e mental das populag6es e a sua equilibrada insergao no 
meio s6cio:ecol6gico em que vivem. Ela deve orientar-se para a 
prevengao e visar a socializagao progress iva da medicina e do!> 
sect ores medico-medicamentosos. 

ARTIGO 16Q 

1. A educagao visa a formagao integral do homem. Ela devera 
manter-se estreitamente ligada ao trabalho produtivo, propor
cionar a aquisigao de qualificag6es, conhecimentos e valores que 
permitam ao cidadao inserir-se na comunidade e contribuir para 0 

seu incessante progresso. 
2. 0 Estado considera a liquidagao do analfabetismo como 

uma tarefa fundamental. 

ARTIGO 17Q 

1. E imperativo fundamental do Estado criare prom over as 
condig6es favoraveis 11 preservagao da identidade cultural, como 
suporte da cOnSCiElncia e dignidade nacionais e factor estimulante 
do desenvolvimento harmonioso da sociedade. 0 Estado preser
va e defende 0 patrimonio cultural do povo, cuja valorizaGao deve 
servir 0 progresso e a salvaguarda da dignidade humana. 

2. Serao criadas condig6es para que todos os cidadaos tenham 
acesso a cultura e sejam incentivados a participar activamente 
na sua criagao e difusao. 
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3. Incumbe ao Estado encorajar e promovera pratica e difusao 
dos desportos e da cultura ffsica. 

ARTIGO 18Q 

1. A Republica da Guine-Bissau estabelece e desenvolve rela
({oes com os outros paises na base do Direito Internacional, dos 
principios da independencia nacional, da igualddade entre os Es
tados, da nao ingerencia nos assuntos internos e da reciprocidade 
de vantagens, da coexistencia pacifica e do nao-alinhamento. 

2. A Republica da Guine-Bissau defende 0 direito dos povos a 
autodetermina({ao e a independencia, apoia a luta dos povos 
contra 0 colonialismo, 0 imperialismo, 0 racismo e todas as demais 
formas de opressao e explora({ao; preconiza a solu({ao pacifica 
dos conflitos internacionais e participa nos esfor({os tendentes a 
assegurar a paz e a justi({a nas rela({oes entre os Estados e 0 

estabelecimento de uma nova ordem econ6mica internacional. 
3. 8em prejuizo das conquistas alcan({adas atraves da luta de 

liberta({ao nacional, a Republica da Guine-Bissau participa nos 
esfor({os que realizam os Estados africanos, na base regional ou 
continental, em ordem a concretiza({ao do principio da Unidade 
Africana. 

ARTIGO 19Q 

E dever fundamental do Estado, salvaguardar, por todas as 
formas, as conquistas do povo e, em particular, a ordem demo
cratica constitucionalmente institu ida. A defesa da Na({ao deve 
organizar -se com base na participa({ao activa e na adesao cons
ciente das popula({oes. 
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ARTIG020Q 

1. As For~as Armadas Revolucionarias do Povo (FARP), ins
trumento de liberta~ao nacional ao servi~o do Povo, sao a institui~ao 
primordial de defesa da Na~ao. Incumbe-Ihes defender a in
depend€lncia, a soberania e a integridade territorial, e colaborar 
estreitamente com os servi~os nacionais especificos na garantia 
e manuten~ao da seguran~ainterna e da ordem publica. 

2. E dever cfvico e de honra dos membros das FARP participar 
activamente nas tarefas da Reconstru~ao Nacional. 

3. As FARP obedecem aos 6gaos de soberania competentes, 
nos termos da Constitui~ao e da lei. 

4. As FARP sao apartidarias e os seus elementos, no activo, 
nao podem exercer qualquer actividade politica. 

ARTIGO 20Q -A 

1. As for~as de seguran~a tem por fun~6es defender a lega
lidade democratica e garantir a seguran~a interna, e os direitos dos 
cidadaos e sao apartidarias, nao podendo os seus elementos, no 
activo, exercer qualquer actividade politi ca. 

2. As medidas de policia sao s6 as previstas na lei. nao de
venda ser utilizadas para alem do estritamente necessario. 

3. A preven~ao dos crimes, incluindo a dos crimes contra a 
seguran~a de Estado, s6 se pode fazer com observancia das re
gras previstas na lei e com respeito pelos direitos, liberdades e 
garantias dos cidadaos. 

ARTlG021 Q 

1. Os simbolos nacionais da Republica da Guine-Bissau sao a 
Bandeira, as Armas e 0 Hino. 
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2. A Bandeira Nacional da Republica da Guine-Bissau e formada 
por tres faixas rectangulares, de cor vermelha, amarela e verde. As 
faixas sao iguais em forma e superffcie, ocupando a vermelha 0 lado 
esquerdo, em posi~ao vertical, a amarela e a verde em posi~ao 
horizontal, respectivamente, do lado superior e do lado inferior 
direito. A faixa vermelha e marcada com uma estrela negra de 
cinco pontas. 

3. As Armas da Republicas da Guine-Bissau consistem em duas 
palmas dispostas em cfrculo, unidas pela base, onde assenta uma 
concha amarela, e ligadas por uma fita em que se inscreve 0 lema 
"UNIDADE LUTA PROGRESSO". 

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

4.0 Hino Nacional e "Esta e a nossa Patria Amada". 

ARTlG0222 

A capital da Republica da Guine-Bissau e Bissau. 

TiTULO II 
Dos Direitos, Liberdades, Garantias e Deveres Fundamentais 

ARTIG0232 

Todos os cidadaos sao iguais perante a lei, gozam dos mes
mos direitos e estao sujeitos aos mesmos deveres, sem distin~o de 
ra~a, sexo, nivel social, intelectual ou cultural, cren~a religiosa ou 
convic~o filosofica. 

ARTIG0242 

o homem e a mulher sao iguais perante a lei em todos os do
minios da vida politica, economica, social e cultural. 
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ARTIG025Q 

1. 0 Estado reconhece a constitui~ao da familia e assegura a 
sua protec~ao. 

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

ARTIG026Q 

1. T odo 0 cidadao nacional que res ida ou se encontre no est ran
geiro goza dos mesmos direitos e esta sujeito aos mesmos deveres 
que os demais cidadaos, salvo no que seja incompativel com a 
ausencia do pais. 

2. Os cidadaos residentes no estrangeiro gozam do cuidado e 
da protec~ao do Estado. 

ARTIGO 27Q 

1. Os estrangeiros, na base da reciprocidade, e os apatridas, 
que residam ou se encontram na Guine-Bissau, gozam dos mes
mos direitos e estao sujeitos aos mesmos deveres que 0 cidadao 
guineense, excepto no que se refere aos direitos politicos, ao 
exercfcio das fun~6es publicas e aos demais direitos e deveres 
expressamente reservados por lei ao cidadao nacional. 

2. 0 exercfcio de fun~6es publicas s6 podera ser permitido aos 
estrangeiros desde que tenham caracter predominantemente te
cnico, salvo acordo ou conven~ao internacional. 

ARTIGO 282 

Os direitos, liberdades, garantias e deveres ccinsagrados nesta 
Constitui~ao nao excluem quaisquer outros que s.ejam previstos 
nas demais leis da Republica. 
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ARTIG0292 

1. 0 exercfcio dos direitos, liberdades e garantias fundamen
tais so podera ser suspenso ou limitado em caso de estado de s[tio 
ou de estado de emergemcia declarados nos termos da lei. 

2. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias tem de 
revestir caracter geral e abstracto, devem limitar-se ao necessario 
para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmen
te protegidos e nao podem ter efeitos retroactivos, nem diminuir 0 

conteudo essencial dos direitos. 

ARTIG0302 

Todo 0 cidadao tem 0 direito de recorrer aos orgaos jurisdi
cionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos 
pel a Constituic;:ao e pela lei, nao podendo a justic;:a ser denegada 
por insuficiencia de meios economicos. 

ARTIGOW 

Nenhum dos direitos e liberdades garantidos aos cidadaos pode 
ser exercido contra a independencia da Nagao, a integridade do 
territorio, a unidade nacional, as instituigoes da Republica e os 
princ[pios e objectiv~s consagrados na presente Constituic;:ao. 

ARTIGO 322 

1. Todas as pessoas tem direito a vida e a integridade ifsica e 
moral. 

2. Ninguem pode ser submetido a penas ou a tratamentos crueis, 
desumanos ou degradantes. 
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ARTIG033Q 

1. Todo 0 cidadao goza da inviolabilidade da sua pessoa, nao 
podendo ser preso, nem sofrer qualquer san~ao senao nos casos, 
pelas formas e com as garantias previstas na lei. 

2. A lei penal nao pode ser retroactiva, salvo quando possa 
beneficiar 0 acusado. ---

3. 0 sistema das penas e regulado por lei. 
4. Nao sao permitidas medidas de seguran~a privativas da liberdade . 

de dura~ao ilimitada ou indefinida, salvo as justificadas por 
perigosidade baseada em grave anomalia psiquica. 

5. Todo 0 acusado tem 0 direito da defesa, assegurando a lei as 
necessarias garantias e presumindo-se inocente ate ao transite em 
julgado da senten~a de condena~ao. . 
6. Sao nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coac~ao 
ou of ens as da integridade ffsica ou moral da pessoa. 

ARTIG034Q 

,. .' Em caso algum e admissivel a extradi~ao ou a expulsao do 
pais do cidadao nacional. 

ARTIGO 34Q-A 

A todos sao reconhecidos os direitos a identidade .pessoal, a 
capacidade civil, a cidadania, ao bom nome e reputa~ao, a ima

. gem, a palavra e a reserva da intimidade da vida privada e fa-
miliar. . 

ARTlG0352 

1. E honra e dever supremo do cidadao participar na defesa 
da independencia, soberania e integridade territorial da Na~ao. 

! 
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2. Todo 0 cidadao tem 0 dever de prestar 0 servi90 militar, nos 
termos da lei. 

3. A trai9ao a Patria e crime punivel com as san90es mais gra
ves. 

ARTIG036Q 

1. 0 trabalho e um direito e um dever de todo 0 cidadao. 
2. 0 Estado cria gradualmente condi90es para 0 pleno emprego 

dos cidadaos em idade de trabalhar. 
3. 0 Estado reconhece e garante a todo 0 cidadao 0 direito de . 

escolher a sua profissao ou genero de trabalho de acordo com as 
necessidades e imperativos fundamentais da Reconstru9ao Na
cional. 

4. Todos os trabalhadores tem direito a retribui9ao do trabalho, 
segundo a quantidade, qualidade e natu~eza, observando-se 0 
principio de que para trabalho igual salario igual, de forma a garantir 
uma existencia condigna . 

. ARTIGO 36Q-A 

1. E reconhecido aos trabalhadores a liberdade sindical como 
forma de promover a unidade, defender os seus direitos e proteger 
os seus interesses. 

2. No exercicio da liberdade sindical e garantido aos trabalha
dores, sem qualquer discrimina9ao, designadamente: 

a) Ii. liberdade de constitui9ao, de organiza9ao e de regulamen~ 
ta9ao interna das associa90es; 

b) 0 direito de exercicio da actividade sindical nas empresas, 
nos term os previstos na lei. 

3. As associa90es sindicais sao independentes do Estado, do 
patronato, das confissoes religiosas, dos partidos e outras asso
cia¢es politicas. 
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4. A lei assegura a protecGao adequada aos representantes 
eleitos dos trabalhadores contra quaisquer formas de limitaGoes 
do exercicio legitimo das suas funGoes. 

ARTlG037Q 

1. Aquele que trabalha tem direito a protecGao, seguranGa e 
higiene no trabalho. 

2.0 trabalhador s6 pod era ser despedido nos cas os enos termos 
previstos na lei. . . .' ( / . 

3. 0 Estado cnara gradual mente um sistema capaz de garantlr 
ao trabalhador seguranGa social na velhice, na doenGa ou quando 
Ihe ocorra incapacidade de trabalho. 

ARTIGO 37Q-A 

1. E reconhecido aos trabalhadores 0 direito a greve nos ter
mos da lei, competindo-Ihes definir 0 ambito de interesses profis-
sionais a defender, atraves da greve. , 

, . 

2. E proibido 0 Lock-Out. 

ARTIG038Q 

o Estado reconhece 0 dire ito do cidadao a inviolabilidade do 
domicilio, da correspondencia e dos outros meios de comunica
Gao privada, exceptuando os cas os expressamente previstos na 
lei em materia do processo criminal. 

ARTIGO 39Q 

Todo 0 cidadao tem direito a protecGao da saude e 0 dever de a 
promover e defender. 
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ARTIGO 40Q 

A infancia, a juventude e a maternidade tem direito a protecgEIO 
da sociedade e do Estado. 

ARTIG041 Q 

1. Todo 0 cidadao tem 0 direito e 0 dever da educagao. 
2. 0 Estado pro move gradual mente a gratuitidade e a igual 

possibilidade de acesso de todos os cidadaos aos diversos 
graus do ensino. 

ARTlG042Q 

E livre a criagao intelectual, artistica e cientffica que nao con
trarie a promogao do progresso social. A lei protegera os direitos 
do autor. 

ARTIGO 43Q 

1. Todo 0 cidadao tem 0 direito e 0 dever de participar na vida 
polftica, econ6mica e cultural do pais, nos termos da lei. 

2. Todo 0 cidadao pode apresentar sugestoes, queixas, recla
magoes e petigoes aos 6rgaos da soberania ou a quaisquer au
toridildes nos termos e pela formas determinados na lei. 

ARTIG044Q 

A liberdade de expressao do pensamento, de reuniao, de as
sociaGao, de manifestaGao assim como a liberdade de ter religiao, 
sao garantidas nas condigoes previstas na lei. 
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ARTIGO 44Q-A 

1. Na Republica da Guine-Bissau e garantida a liberdade da 
imprensa nos termos da lei. ' 

2. 0 Estado garante um servi<;o publico de imprensa, de radio 
e televisao, independentes dos interesses econ6micos e politicos. 

3. Sera criado um Conselho Nacional de Comunica<;ao Social 
para garantir 0 exposto no numero anteri6r e assegurar a possibi
lidade de expressao e confronto das-diversas correntes de opi-

" "-nlao. 
4. As atribui<;oes e composi<;ao do Conselho~acional de Co-

munica<;ao Social serao fixadas por lei. "-, . '. 

ARTIG045Q 

Em conformidade com 0 desenvolvimento do pars, 0 Estado 
criara progressivamente as condi<;oes necessarias a realiza~o 
integral dos direitos de natureza econ6mica e social reconhecic:tos 
neste titulo. 

\ 
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TiTULO III 
Dos 6rgaos do Poder de Estado 

ARTIGO 462 

. Os orgaos do poder representativos do povo da Republica da 
Guine-Bissau sao a Assembleia Nacional Popular e os Conselhos 
Regionais. Deles emanam os poderes dos demais orgaos do Es
tado. 

ARTIG0472 

1. Os membros dos Conselhos Regionais sao eleitos por su
fragio livre, universal, igual, directo e secreto. Sao eleitores todos 
os cidadaos nacionais maiores de 18 anos, ressalvadas as inca
pacidades estabelecidas na lei. 

2. Os membros da Assembleia Nacional Popular sao eleitos 
pelos Conselhos Regionais de entre os seus membros desde que 
sejam cidadaos nacionais originarios, nas condi~oes e pel a forma 
fixadas por lei. 

3. So podem ser ele~os aos Conselhos Regionais e a Assem
bleia Nacional Popular os cidadaos maiores de 21 anos. 

4. 0 sistema eleitoral, as condi~oes de elegibilidade, a divisao 
do territorio em cfrculos eleitorais bem como 0 numero de mem
bros dos Conselhos Regionais e da Assembleia Nacional Popular 
sao fixados pela Lei Eleitoral. 
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CAPiTULO I 

Da Assembleia Nacional Popular 

ARTIG0489 

A Assembleia Nacional Popular e 0 orgao supremo do poder do 
Estado. Ela decide sobre as questoes fundamentais da polftica 
interna e externa do Estado, organiza e controla a aplicaGao da li
nha polftica, economica, social, cultural e de defesa e seguranGa 
definida pelo PAIGC. 

ARTIGO 499 

1. Os membros da Assembleia Nacional Popular designam-se 
por deputados. 

2. Os deputados a Assembleia Nacional Popular sao represen
tantes de todo 0 povo e nao unicamente dos cfrculos eleitorais 
por que foram eleitos. 

3. Os deputados tem 0 dever de manter um contacto estreito 
com os seus eleitores e de Ihes prestar regularmente contas das 
suas actividades. 

ARTIG0509 

Cada legislatura tem a duraGao de cinco anos e inicia-se com a 
prociamaGao dos resultados eleitorais. . 

ARTlG051 Q
• 

Os deputados a Assembleia Nacional Popular prestam jura
mento nosseguintes termos: 

"Juro que farei tudo 0 que estiver nas minhas forGas para 
cumprir, com honra e fidelidade total ao Povo, 0 meu 
mandato de deputado, defendendo sempre e 
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intransigentemente os interesses nacionais e os princi
pios e objectivos da Constitui~ao da Republica da Guine
-Bissau». 

ARTIGO 52Q 

o deputado tem 0 dire ito de fazer interpela~oes aos membros 
do Conselho de Estado e do Governo, oral mente ou por escrito, 
devendo ser-Ihe dada resposta na mesma sessao ou no prazo . 
maximo de quinze dias, por escrito, caso haja necessidade d~ 
investiga~oes. 

ARTIG053Q 

1. Nenhum· deputado pode ser incomodado, perseguido, de
tido, preso, julgado ou condenado pelos votos e opinioes que emi
tir no exercicio do seu mandato. 

2. Salvo em caso de flagrante delito a que correspond a pena 
igual ou superior a dois anos de trabalho obrigat6rio, ou de pre
vio assentimento da Assembleia Nacional Popular ou do Conselho 
de Estado, os deputados nao podem ser perseguidos ou presos 
por questao crimin.9~ou disciplinar, em juizo ou fora dele. 

ARTIGO 542 

1. Os direitos e regalias, bem como os poderes e deveres dos 
deputados sao regulados por Lei. 

2. 0 deputado que falte grave mente aos seus deveres pode ser 
destitu ido pel a Assembleia Nacional Popular.'" 

ARTIG055Q 

1. A Assembleia Nacional Popular elegera, na primeira sessao 
de cad~ legislatura, 0 seu Presidente e os demais membros da 
Mesa. . 
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2. A Mesa e composta pelo Presidente, um 1 Q Vice-Presidente, 
um 2Q Vice-Presidente, um 1 Q Secretario e um 2Q Secretario, elei
tos por toda a legislatura. As atribui~6es e competencia da Mesa 
sao reguladas pelo Regimento da Assembleia. 

3. 0 cargo de Presidente da Assembleia Nacional Popular e in
compativel com 0 de Membro de Governo. 

ARTIG056Q 

Compete a Assembleia Nacional Popular: 
1. Proceder a revisao constitucional, nos termos dos artigos 

99Q e seguintes; 
2. Eleger 0 Conselho de Estado e 0 respectivo Presidente pelo 

periodo total da legislatura; 
3. Decidir da realiza~ao de referendos populares; 
4. Fazer leis e votar mo~6es e resolu~6es; 
5. Decidir da constitucionalidade das leis, decretos-Iei e demais 

diplomas legislativos; 
6. Apreciar, modificar ou anular os diplomas legislativos ou 

quaisquer medidas adoptadas pelos 6rgaos do Estado que con
trariem a presente Constitui~ao e as leis; 

7. Aprovar a Lei do Or~amento Geral do Estado; 
. 8. Aprovar os tratados que envolvam a participa~ao da Guine

-Bissau em organiza~6es internacionaip, os tratados de amizade, 
de paz, de defesa e de rectifica~ao de fronteiras e, ainda, quais
quer outros que 0 Governo entenda submeter-Ihe; 

9. Aprovar 0 Plano Nacional de Desenvolvimento e a respectiva 
lei; 

10. Pronunciar-se' sobre 0 estado de sitio ou de emergencia 
declarado nos termos da lei; 
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11. Apreciar as contas do Estado relativas a cada ana econ6-
mlco; 

12. Conceder amnistias; 
13. Elaborar e aprovar 0 seu regimento; 
14. Exercer as demais atribui~oes que Ihe sejam cometidas 

pela Constituigao e pela lei. 

ARTIGO 57Q 

A Assembleia Nacional Popular cria Comissoes permanentes 
especializadas em razao da materia, e pode constituir comissoes 
eventuais para se ocuparem de assuntos determinados. 

ARTIGO 58Q 

A Assembleia Nacional Popular reune-se, em sessao ordinaria, 
uma vez por ano. Ela pode tambem reunir -se em sessao extraordi
naria convocada pelo Conselho de Estado, por iniciativa pr6pria, 
do Conselho de Ministros ou a requerimento da maioria dos depu
tados. Todas as questoes do funcionamento sao reguladas por lei. 

ARTIGO 59Q 

OS membros do Bureau Politico do PAIGC e os membros do 
Governo que nao sejam deputados, podem tomar assento e usar da 
palavra nas reunioes plenarias da Assembleia. 

ARTIG060Q 

1. A iniciativa legislativa compete aos deputados, ao Conselho 
de Estado e ao Conselho de Ministros. 

2. As decisoes da Assembleia Nacional Popular assumem a 
forma de leis, resolugoes e mogoes. 
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ARTIGO 61 Q 

Sao atribui~oes do Presidente da Assembleia Nacional Popular: 
1. Presidir as sessoes da Assembleia Nacional Popular e velar 

pela aplica~ao do seu regimento; 
2. Convocar as sessoes ordinarias da Assembleia Nacional Po-r-

pular; 
3. Superintender e coordenar 0 trabalho das comissoes per

manentese eventuais da Assembleia Nacional Popular; 
/ 4. Assinar e ordenar a publica~ao no Boletim Oficial das leis e 
relolu~oes da Assembleia Nacional Popular; 

I 

5. Dirigir as relagoes internacionais da Assembleia Nacional 
Popular; 

6. Assistir as reunioes do Conselho de Estado; 
7. Todas as demais que Ihe forem atrib[;idas pela presente 

Constitui~ao ou pela Assembleia Nacional Popular. 

CAPiTULO II 

Do Conselho de Estado 

ARTIG062Q 

1. 0 Conselho de Estado e 0 6rgao da Assembleia Nacional 
Popular que, entre as sessoes legislativas, assume a sua compe
tencia, executa as suas decisoes e exerce as fungoes que Ihe sao 
atribuldas pela presente Constituigao e pelas leis. 

2. 0 Conselho de Estado e responsavel perante a Assembleia 
Nacional Popular a quem presta contas de todas as suas activi
dades. 
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ARTIGO 63Q 

1. 0 Conselho de Estado e composto de 15 membros eleitos, 
de entre os deputados, pela Assembleia Nacional Popular, na pri
meira sessao de cad a legislatura. 

2. De entre os membros eleitos do Conselho de Estado a As
sembleia Nacional Popular elege 0 Presidente do Conselho de Es
tado. 

3. Na sua primeira reuniao, 0 Conselho de Estado elege dois Vi
ce-Presidentes e um Secretario. 

ARTIGO 64Q 

1. Sao atribuigoes do Conselho de Estado: 
a) Defender a Constituigao da Republica; 
b) Organizar os referendos populares decididos pel a As

sembleia Nacional Popular; 
c) Convocar extraordinariamente a Assembleia Nacional Po

pular sempre que razoes imperiosas de interesse publico 0 

justifiquem; 
d) Fixar as datas das eleigoes para os Conselhos Regionais e a 

Assembleia Nacional Popular; 
e) Fixar a interpretagao das leis constitucionais e ordinarias; 
f) Declarar 0 estado de sftio e de emergencia; 
g) Criar e extinguir Ministerios e Secretarias de Estado, sob 

pro posta do seu Presidente; 
h) Suspender as decisoes do Conselho de Ministros e as reso

lugoes dos Conselhos Regionais que contrariem a Consti
tuigao e as Leis ou afectem os interesses de outras regioes 
ou os interesses nacionais, e submeter a questao a aprecia
gao da Assembleia Nacional Popular na sua prime ira ses
sao; 
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i) Anular as decisoes e actos dos Comitas de Estado e demais 
orgaos do poder local que contrariem a Constitui~ao, as leis, 
decretos-Ieis, decretos e demais decisoes de qualquer orgao 
hierarquicamente superior aos mesmos, ou que afectem os 
interesses de outras areas ou interesses nacionais; 

j) Ratificar e denunciar os tratados e conven~oes internacionais; 
k) Indultar e comutar penas; 
I) Aprovar 0 seu Regulamento; 

m) Todas as demais fun~oes que Ihe forem conferidas pela Cons
titui~ao, pelas leis ou pela Assembleia Nacional Popular. 

2. As decisoes do Conselho de Estado assumem a forma de de
cretos-Ieis, mo~oes e resolu~oes. 

CAPITULO III 
Do Presidente do Conselho de Estado 

ARTIG065Q 

o Presidente do Conselho de Estado a 0 Chefe do Estado e do 
Governo e 0 Comandante Supremo das For~as Armadas Revo
lucionarias do Povo. Ele representa a Republica da Guine-Bissau. 

ARTIGOW 

o Presidente do Conselho de Estado e empossado, em reuniao 
plenaria da Assembleia Nacional Popular, pelo respectivo Presi
dente, prestimdo, nesse acto solene, 0 seguinte juramento: 

«Juro, por minha honra, defender a Independencia Nacional, 
dedicar a minha inteligencia e as minhas energias ao 
servi~o do povo da Guine-Bissau, cumprindo os deveres 
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da alta fun~ao de Presidente do Conselho de Estado com 
fidelidade total aos objectivos do PAIGC, a Constitui~ao 
e as Leis da Republica». 

ARTlG067Q 

Sao atribui90es do Presidente do Conselho de Estado as que 
Ihe sao conferidas pela Assembleia Nacional Popular ou pela pre
sente Constitui~ao e nomeadamente: 

1. Representar 0 Estado e 0 Governo e dirigir asua polrtica geral; 
2. Dirigir mensagens a Assembleia Nacional Popular; 
3. Dirigir as actividades do Conselho de Estado e do Governo e 

presidir as suas reunioes; 
4. Nomear e exonerar os Ministros. os Secretarios de Estado e 

o Governador do Banco Central. 
5. Nomear e exonerar os Jurzes do Supremo Tribunal de Justi9a 

eo Procurador Geral da Republica; 
6. Nomear e exonerar os Embaixadores; 
7. Conceder os tftulos honorfficos e as condecora~oes do Es

tado; 
8 .. Empossar os membros do Governo; 
9. Empossar os Presidentes dos Comites de Estado das Re

gioes; 
10. Acreditar os Embaixadores estrangeiros; 
11. Promulgar os Decretos-Leis, assinar e fazer publicar no Bole

tim Oficial as resolu~oes do Conselho de Estado e os Decretos do 
Conselho de Ministros; 

12. Exercer as demais fun~oes que Ihe forem atribufdas por lei. 

30 



ARTIGO 68Q 

1. Em caso de ausencia para 0 estrangeiro, impedimento 
temporario, doen~a ou morte, 0 Presidente do Conselho de Estado 
sera substitufdo nas suas fun~6es estatais pelos Vice-Presidentes 
do Conselho de Estado, de acordo com a ordem hierarquica 
estabelecida. 

2. Em Gaso de vacatura do cargo de Presidente do Conselho de 
Estado, sob pro posta do Comite Central do PAIGC e num prazo 
maximo de 15 dias, a Assembleia Nacional Popular procedera a 
elei~ao do novo Presidente do Conselho de Estado cujo mandato 
terminara com a legislatura vigente. 

3. 0 substituto do Presidente do Conselho de Estado nao 
pode exercer as atribui~6es previstas nos numeros 4, 5, 6, e 10 do 
artQ 67Q da presente Constitui~ao. 

4. Os Vice-Presidentes poderao coordenar as areas de activi
dade governativa que eventual mente Ihes for atribu fda pelo Presi
dente do Conselho de Estado. 

CAPiTULO IV 

Do Governo 

ARTlG069Q 

1. 0 Governo e 0 orgao executivo e administrativo supremo da 
Republica da Guine-Bissau. 

2. 0 Governo conduz a polftica da Na((ao de harmonia com as 
linhas gerais estabelecidas para a sua ac((ao pela Assembleia 
Nacional Popular e pelo Conselho de Estado. 
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ARTIG070Q 

o Governo e constitufdo pelo Chefe de Estado, pelos Vice
-Presidentes do Conselho de Estado, pelos Ministros, Secretarios 
de Estado e 0 Governador do BCG. 

ARTIGO 71Q 

OS Vice-Presidentes do Conselho de Estado, os Ministros, Se
cretarios de Estado e 0 Governador do BCG prestam, no acto da 
sua posse, 0 seguinte juramento: 
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"Juro por minha honra, dedicar a minha inteligencia e as 
minhas energias ao servi~o do Povo, exercendo a fun~ao 
de Vice-Presidente do Conselho de Estado (Ministro ou 
Secretario de Estado ou Governador do B.C.G.) do Go
verno da Republica da Guine-Bissau com total fidelidade 
ao PAIGC, a Constitui~ao e as leis». 

ARTIG072Q 

1. No exercfcio das suas funQoes compete ao Governo: 
a) Interpretar e aplicar, de maneira criadora, a linha de aCQao 

governativa estabelecida pel a Assembleia Nacional Popular e 
pelo Conselho de Estado; 

b) Dirigir a administraQao do Estado, coordenando e controlando 
a actividade dos Ministerios, dos demais organismos centrais 
de administrac;ao e dos Comites de Estado de regiao e sector; 

c) Organizar e dirigir a execuQao das actividades polfticas, 
economicas, culturais, cientfficas, sociais, de defesa e segu
ranc;a inscritas no seu programa; 



· . 
6. Promover, desenvolver e controlar a actividade poiftica, eco-

nomica, social e cultural dos cidadaos e das suas colectividades; 
7. Agir no sentido do reforQo da capacidade de defesa e de se

guranQa do pais; 
8. Valorizar os recursos locais, para 0 desenvolvimento econo

mico da regiao e para satisfazer cad a vez mais as necessidades 
da populaQao no que respeita a bens e serviQos; 

9. Apoiar as actividades dos serviQos instaladas na regiao; 
10. Criar, dirigir e desenvolver instituiQoes escolares, culturais, 

sanitarias, desportivas e outros serviQos publicos; 
11. As demais atribuiQoes que Ihe sejam cometidas pela Cons

tituiQao e pel a lei. 

ARTIGO 82Q 

No cumprimento das suas atribuiQoes e dentro dos limites es
tabelecidos na ConstituiQao e nas leis, compete ao Conselho Regio
nal: 

1. Cumprir e fazer cumprir as decisoes dos orgaos superiores 
do Estado; 

2. Anular, suspender ou modificar as resoluQoes e decisoes 
dos.6rgaos a ele subordinados quando infrinjam a ConstituiQao, 
as leis, os decretos-Ieis, os decretos, os regulamentos ou as reso
IUQoes dos 6rgaos superiores do Estado ou quando afectem os 
interesses de outras comunidades ou os interesses gerais do pais; 

3. Constituir comissoes eventuais para questoes determinadas 
e comissoes permanentes organizadas por tarefas de actividade 
para 0 auxiliarem, assim como ao Comite Regional deestado, no 
exercicio das suas fun~oes; 
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ARTIG075Q 

o Governo e politicamente responsavel perante a Assembleia 
Nacional Popular e perante 0 Conselho de Estado. 

ARTIG0762 

Os membros do Governo sao responsaveis civil e criminal
mente pelos actos que legalizarem e praticarem. 

CAPITULO V 

Do poder local 

ARTIG077Q 

Os 6rgaos do poder local fazem parte do poder estatal unitario. 
Eles baseiam-se na participagao popular, apoiam-se na iniciativa 
e capacidade criadora das comunidades locais e actuam em es
treita coordenagao com as organizagoes de massas e outras 
organizagoes sociais. 

ARTIG078Q 

1. Para efeitos politico-administrativos 0 territ6rio nacional di
vide-se em regioes, subdividindo-se estas em sectores. A lei po
de estabelecer ainda outras subdivisoes. 

2. A lei pode conferir a um sector 0 estatuto de Sector Aut6no
m~, orgfmica e directamente dependente da Administragao Central. 

ARTIG079Q 

1. Dentro de cada circunscrigao politico-administrativa 0 6rgao 
local superior do poder e 0 Conselho, cabendo a fungao executiva 
superior ao Comite de Estado da respectiva circunscrigao. 
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2. A lei estabelecera a forma de designa~ao e a dura~ao do 
mandato dos membros dos Conselhos que criar nas circunscri~oes 
politico-administrativas inferiores 11 regiao, fixando os demais as
pectos da organiza~ao e funcionamento dos respectivos 6rgaos de 
poder local. 

3. A composi~ao dos Comites de Estado de cad a escalao e fi
xada por lei. 

4. Em cada circunscri~ao politico-administrativa os servi~os 

administrativos subordinam-se ao respectiv~ Conselho, ao Comite 
de Estado e ao 6rgao hierarquicamente superior do ramo adminis
trativo correspondente. 

ARTIG0809 

1. Os Conselheiros Regionais sao eleitos por cinco anos, pela 
forma estabelecida na presente Constitui~ao e nas leis. 

2. 0 Conselheiro pode ser destituido pelo respectivo Conselho 
quando falte gravemente aos seus deveres. 

ARTIGO 81 Q 

. Sao alribuigoes do Conselho Regional: 
1. Elevar a consciencia civica e politica dos cidadaos; 
2. Assegurar 0 respeilo da ordem publica; 
3. Defender os direilos dos cidadaos; 
4. Melhorar constantemente as condiGoes de vida e de trabalho 

dos cidadaos: 
5. Cumprir prioritariamente as tarefas regionais fixadas no Plano 

Nacional e prom over a observancia de uma disciplina rigorosa na 
execu~ao desse Plano; 
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d) Prop~r a Assembleia Nacional Popular que anule ou ao Conse
Iho de Estado que suspenda as resolugoes adoptadas pe
los Conselhos Regionais ou pelas demais assembleias dos 
6rgaos do poder local quando sejam ilegais ou afectem os 
interesses de outras comunidades ou os interesses do pais; 

e) Preparar 0 Plano de Desenvolvimento Nacional e 0 Orgamen
to Geral do Estado, e assegurar a sua execugao; 

f) Regulamentar a sua pr6pria organizagao e funcionamento; 
g) Aprovar projectos de lei e de decretos-Ieis e su,bmete-Ios a 

Assembleia Nacional Popular e ao Conselho de Estado; 
h) Negociar e concluir acordos e convengoes internacionais; 
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 competencia atribufda nas alfneas a). b). c). d), f) e g) e 

exercida pelo Governo, reunido em Conselho de Ministros. 

ARTIG073Q 

1. 0 Conselho de Ministros e constitufdo pelo Chefe do Go
verno, que 0 preside, pelos Vice-Presidentes do Conselho de Estado 
e pelos Ministros. 

2. Podem ser criados Conselhos de Ministros especializados 
em razao de materia. 

3. Os membros do Governo estao vinculadas as deliberagoes 
tomadas em Conselho de Ministros. 

ARTIGOW 

o Governo, reunido em Conselho de Ministros, exerce a sua 
competencia executiva por meio de decretos e ordens. 
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4. Eleger e destituir os jufzes assessores do Tribunal Popular 
Regional; 

5. Aprovar 0 Orgamento Regional, conhecer as contas regio
n?is e adoptar as medidas pertinentes; 

6. Aprovar 0 programa anual de desenvolvimento da Regiao; 
7. Exercer os demais poderes que Ihe forem conferidos pel a 

Constituigao. 

ARTIGO 83Q 

, 
Para a realizagao das suas atribui90es e dentro dos limites 

estabelecidos na lei, os Conselhos Regionais adoptam resolugoes. 
Estas sao obrigatorias para todas as instituigoes, colectividades 
e cidadaos das regioes respectivas. 

ARTIGO 84' 

Nasua primeira sessao 0 Conselho Regional elege por toda a 
legislatura a sua Mesa constitufda por um Presidente, um Vice
-Presioente e um Secreta rio. 

ARTIG085' 

o Conselho Regional reune-se em sessoes ordinarias duas 
. vezes por ano. Pode igualmente reunir-se extraordinariamente 
quando convocado pelo seu Presidente por iniciativa propria ou 
sob pro posta do Presidente do Comite de Estado. 

ARTIG086' 

1. 0 Co mite Regional de Estado e 0 orgao executivo da regiao. 
Ele e designado pelo Governo. 

2. AcomposiC{ao do Comite Regional de Estado e fixada p~r lei. 



ARTIG087Q 

Sao atribui~oes do Comite Regional de Estado: 
1. Preparar as sessoes ordinarias e extraordinarias do Con

selho Regional; 
2. Executar as resolu~oes adoptadas pelo Conselho Regional e 

as decisoes dos 6rgaos superiores do Estado; 
3. Apoiar a actividade dos membros dos Conselhos Regionais 

e das suas Comissoes; 
4. Anular a execu~ao de qualquer decisao emanada dos 6r

gaos locais hierarquicamente inferiores quando violem a Constitu
i~ao, as leis ou outras medidas dos 6rgaos superiores do poder de 
Estado ou afectem os interesses de outras comunidades ou os 
interesses gerais do pars; 

5. Elaborar 0 or~amento regional; 
6. Conhecer, apreciar e adoptar as medidas pertinentes sobre 

as contas dos 6rgaos hierarquicamente inferiores; 
7. Preparar 0 programa anual de desenvolvimento da regiao; 
8. Dirigir os servir;os administrativos e controlar as empresas 

locais; 
9. Adoptar medidas de apoio as actividades das unidades pro

dutivas e dos servir;os instal ados naregiao; 
10. Todas as demais que Ihe forem conferidas pel a lei ou por re

solu~oes do Conselho Regional. 

ARTIGO 889 

1. No cumprimento das atribuir;oes e no perfodo compreendido 
entre as sessoes do Conselho, 0 Comite Regional de Estado adop
ta resolu~oes e emite ordens. 

38 



\. 

2. As resolul1oes e ordens de car,kter geral do Comite de Estado 
devem ser subm~tidas a ratificagao do Conselho na sua primeira 
reuniao. 

ARTIG089Q 

Sao atribuil10es pr6prias do Presidente do Comite de Estado: 
1. Representar 0 Governo na Regiao; 
2. Convocar e presidir as reunioes do Comite de Estado; 
3. Organizar a actividade do Comite de Estado. 

ARTlG090Q 

1. Os Comites de Estado das circunscrigoes inferioresaregiao 
tem por missao a realizagao, dentro do respectivo territ6rio, das 
actividades dos programas regional e nacional, e subordinam-se 
hierarquicamente aos Comites de Estado do escalao imediata
mente superior, os quais orientam e controlam a sua actividade. 

\ 

CAPiTULO VI 

Da Administragao da Justiga 

ARTIG09F 

1. A Justiga serve a realizagao dos objectiv~s fundamentais da 
Constitui((ao. 

2. A Justil1a e administrada com base em ampla participal1ao 
popular. 

3. A administragao da Justiga incumbe exclusivamente aos tri
bunais instituidos por lei. 
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ARTIG092Q 

o Supremo Tribunal de Justiga e a instancia judicial suprema 
da Republica. Os seus jufzes sao nomeados pelo Presidente do 
Conselho de Estado. 

ARTIG093Q 

1. E profbida a existencia de 'tribunaisexclusivamente desti
nados ao julgamento de certas categorias de crimes. 

2. Exceptuam-se do disposto no numero anterior: 
a) Os tribunais militares a que compete 0 julgamento dos crimes 

essencialmente militares definidos p~r lei e de outros crimes 
dolosos que, por motivo revelante, Ihes sejam legal mente 
equiparados em razao da materia; 

b) Os tribunais administrativos, fiscais e de contas. 

ARTIG094Q 

Por lei poderao ser criados tribunais populares para conheci
mento de litfgios de caracter social, quer cfveis, quer penais. 

ARTIG095Q 

1. 0 Juiz exerce a sua fungao com total fidelidade aos prin
cfpios fundamentais e aos objectiv~s da presente Constituigao. 

2. No exercfcio das suas fungoes 0 Jufz e independente e s6 
deve obediencia a lei e a sua consciencia. 

3. 0 Juiz nao e responsavel pelos seus julgamentos e deci
soes. S6 nos casos especial mente previstos na lei pode ser sujei
to, em razao do exercfcio das suas fungoes, a responsabilidade 
civil, criminal ou disciplinar. 
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ARTIG096Q 

A lei regula a organiza~ao, competencia e funcionamento dos 
orgaos de administra~ao da Justi~a. 

ARTlG097Q 

1. 0 Ministerio Publico e 0 orgao do Estado encarregado de, 
junto dos tribunais, fiscalizar a legalidade, representar 0 interesse 
publico e social e e 0 titular da ac~ao penal. 

2. 0 Ministerio Publico organiza-se como uma estrutura 
hierarquizada sob a direc~ao do Procurador Geral da Republica. 

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

TITULO IV 

GARANTIA E REVISAo DA CONSTITUICAo 

CAPITULO I 

Oa fiscaliza~ao da constitucionalidade das leis 

ARTIG098Q 

1. Nos feitos submetidos a julgamento nao podem os tribunais 
aplicar normas que infrinjam 0 disposto na Constitui~ao ou os 
princfpios nela consagrados. 

2. A questao da inconstitucionalidade pode ser levantada 
oficiosamente pelo tribunal, pelo Ministerio Publico ou por qualquer 
das partes. 

3. Admitida a questao da inconstitucionalidade, 0 incidente sobe 
em separado a Assembleia Nacional Popular, que decidira. 
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4. As decisoes tomadas em materia de inconstitucionalidade 
pel a Assembleia Nacional Popular, terao forga obrigatoria geral e 
serao publicadas no Boletim Oficial. 

CAPITULO II 

Oa revisao constitucional 

ARTIG099Q 

1. A presente Constituigao pode ser revista, a todo 0 momento, 
pela Assembleia Nacional Popular. 

2. A iniciativa de revisao constitucional compete aos deputa
dos, ao Conselho de Estado e ao Governo. 

ARTIG01W 
1. A pro posta de revisao indicara os artigos que deverao ser 

revistos e 0 sentido das modificagoes a introduzir. 
2. A propostas de lei de revisao devera ser submetida p~r, pelo 

menos, um tergo dos deputados em ·efectividade de fungoes, pelo 
Conselho de Estado ou pelo Governo. 

ARTIG01W 

As propostas de revisao terao de ser aprovadas por maioria de 
dois tergos dos deputados que constituem a Assembleia. 
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ARTIGO 102Q 

Nenhum projecto de revisao pod era afectar: 
a) A estrutura unitaria e a forma republicana do Estado; 
b) 0 Estatuto Laico do Estado; 
c) A integridade do territorio nacional. 



TITULO V 

DESPOSIC;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

ARTIGO 1032 

Os elementos das for~as de defesa e da seguran~a, no activo, 
actualmente deputados a Assembleia Nacional Popular, conti
nuam em exercicio ate a realiza~ao das proximas elei~6es le
gislativas. 

Aprovado em 16 de Maio de 1984. 
Promulgado em 16 de Maio de 1984. 
Publique-se. 
o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Carmem Pereira. 
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