
Date Printed: 01/14/2009 

JTS Box Number: 1E'ES 29 

Tab Number: 46 

Document Title: DIARY OF THE REPUBLIC 

Document Date: 1992 

Document Country: POR 

Document Language: POR 

1E'ES 1D: CONOO168 

~I ~ 
4 * 



.:-; 

"Quarta-feira, 25 de Novembro de 1992 

.:,.:. ; 

• 

, 
i 

Numcro 273 ./ 

I-A .... 
SERlE', '\ p 

f~tSE 

fOliftCM.. U,'isnMifW 

S,.UPLEMENTO 

SUMARIO 

Assembleia da Republica 
Lei Constitucional n.o 1/92: 

Terceira revisao constitucional ................. 5444·(2) 



5444-(2) DlARIO DA REPUBLICA - I SERIE-A N. 0 273 - 25-11-1992 

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

Lei Constiluclonal n.o 1/92 

de 25 de Novembro 

Terceira revisao constitucional 

A Assembleia da Republica, no uso dos poderes de 
revisao constitucional previstos na alinea a) do ar
tigo 164. 0 da Constitui,ao, decreta 0 seguinte: 

Artigo 1. 0 A Constitui,ao da Republica Portuguesa, 
de 2 de Abril de 1976, na redac,ao que Ihe foi dada 
pel a Lei Constitucional n.o 1/82, de 30 de Setembro, 
e pela Lei Constitucional n.o 1/89, de 8 de Julho, e 
allerada nos termos dos artigos seguintes. 

Art. 2.0 - I - No n.o 5 do artigo 7. 0 e aditada a 
expressao «da democracia» entre a expressao «3 favor» 
e a expressiio «da paz». 

2 - E aditado no mesmo artigo urn novo n.O 6, com 
a seguinte redac~ao: 

6. Portugal pode, em condi,iies de reciproci
dade, com respeito pelo principio da subsidiarie
dade e tendo em vista a realiza,ao da coesao eco
nomica e social, convencionar 0 exercicio em 
comum dos poderes necessarios a constru,iio da 
unHio europeia. 

Art. 3. 0 
- I - E aditada 11 epigrafe do artigo 15. 0 

a expressao «, cidadaos europeus». 
2 - No n.o 4 do anigo 15. 0 e ad it ada a expressiio 

«activa e passiva» entre «capacidade eleitorah> e «para 
a elei~ao». 

3 - E aditado no mesmo artigo urn novo n.o 5, com 
a seguinte redac,iio: 

5. A lei pode ainda atribuir, em condi,iies de 
reciprocidade, aos cidadiios dos Estados membros 
da Uniiio Europeia residentes em Portugal 0 di
reito de elegerem e serem eleitos Deputados ao 
Parlamento Europeu. 

Art. 4. 0 0 texto do anigo 105. 0 e substituido por: 

o Banco de Ponugal, como banco central na
cional, colabora na defini,ao e execu,iio das poli
ticas monetaria e financeira e emite maeda, nos 
termos da lei. 

Art. 5. 0 No artigo 166. 0 e aditada uma nova ali
nea 1), com a seguinte redac,iio: 

j) Acompanhar e apreciar, nos term os da lei, a 
participa,iio de Portugal no processo de constru
,ao da uniao europeia. 

Art. 6. 0 No n.O I do artigo 200. 0 e aditada uma 
nova alinea I), com a seguinte redac,ao: 

I) Apresentar, em tempo util, 11 Assembleia da 
Republica, para efeitos do disposto na a1inea j) do 
artigo 166. 0

, informa,iio referente ao processo de 
constru,ao da uniiio europeia. 

Art. 7. 0 
- I - No n.o I do artigo 284. 0 a expres

siio «de qualquer lei de revisao» e substituida pela ex
pressao «da ultima lei de revisao ordinaria», 

2 - No n.o 2 do mesmo artigo 0 inciso «constitu
ciona!» e substituido pelo inciso «extraordinaria». 

Aprovada em 17 de Novembro de 1992. 

o Presidente da Assembleia da Republica, Ant6nio 
Moreira Barbosa de Melo. 

Promulgada em 21 de Novembro de 1992. 

Publique-se. 

o Presidente da Republica, MARIO SOARES. 

Referendada em 24 de Novembro de 1992. 

o Primeiro-Ministro, An(bal Ant6nio Cavaco Silva. 

CONSTITUIQAO DA REPUBLICA PORTUGUESA 

Preftmbulo 

A 25 de Abril de 1974, a Movimento das Forr;as Ar
madas, coroando a longa resistencia do povo portugues 
e interpretando os seus sentimentos profundos, derru
bou 0 regime fascista. 

Libertar Portugal da ditadura, da opressGo e do co
lonialismo representou uma transformar;GO revolucio
ntiria e 0 in(cio de uma viragem hist6rica da sociedade 
portuguesa. 

A Revolur;Go restituiu aos Portugueses os direitos e 
liberdades fundamentais. No exercfcio destes direitos e 
liberdades, os legaimos representantes do povo rer1nem
-se para elaborar uma Constituir;Go que corresponde as 
aspirar;oes do pars. 

A Assembleia Constituinte aflrma a decisGo do povo 
portugues de defender a independencia nacional, de ga
rantir os direitos fundamentais dos cidadGos, de esta
belecer os princfpios basilares da democracia, de asse
gurar a primado do Estado de Direito democrtitico e 
de abrir caminho para uma sociedade socialista, no res
peito da vontade do povo portugues, tendo em vista 
a construr;GO de um pats mais livre, mais justo e mais 
fraterno. 

A Assembleia Constituinte, reunida na seSSGO plenti
ria de 2 de Abril de 1976, aprova e decreta a seguinte 
Constituir;Go da Republica Portuguesa: 

Principios lundamentais 

Artigo 1. 0 

(Republica Portuguesa) 

Portugal e uma Republica soberana, baseada na dig
nidade da pessoa humana e na vontade popular e em
penhada na constru,iio de uma sociedade livre,' justa 
e solidaria. . 

Artigo 2.0 

(Estado de dirello democnhico) 

A Republica Portuguesa e um Estado de direito de
mocratico, baseado na soberania popular, no plura
lismo de expressiio e organiza,iio politica democraticas 
e no respeito e na garantia de efectiva,iio dos direitos 
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e liberdades fundamentais, que tern por objectivo a rea
liza,ao da democracia econ6mica, social e cultural e 
o aprofundamento da democracia participativa. 

Artigo 3. 0 

(Soberania e legaUdade) 

I. A soberania, una e indivisivel, reside no pavo, que 
a exerce segundo as formas previstas na Constitui,ao. 

2. 0 Estado subordina-se 11 Constitui,ao e funda-se 
na legalidade democnhica. 

3. A validade das leis e dos demais actos do Estado, 
das regi5es aut6nomas e'do poder local depende da sua 
conformidade com a Constitui,ao. 

Artigo 4. 0 

(Cidadanla portuguesa) 

Sao cidadaos portugueses todos aqueles que como tal 
sejam considerados pela lei ou por conven,ao interna
cional. 

Artigo 5. 0 

(ferrit6rio) 

I. Portugal abrange 0 territ6rio historicamente de
finido no continente europeu e os arquipelagos dos 
A,ores e da Madeira. 

2. A lei define a extensao e 0 limite das aguas terri
toriais, a zona econ6mica exdusiva e os direitos de Por
tugal aos fundos marinhos contiguos. 

3, 0 Estado nao aliena qualquer parte do territ6rio 
portugues ou dos dire it os de soberania que sobre ele 
exerce, sem prejuizo da rectifica,ao de fronteiras. 

Artigo 6.° 

(Estado unit4rio) 

I. 0 Estado e unitario e respeita na sua organiza,ao 
os principios da autonomia das autarquias locais e da des
centraliza,ao democratica da administral'ao publica. 

2. Os arquipelagos dos A,ores e da Madeira consti
tuem regi5es aut6nomas dotadas de estatutos politico
-administrativos e de 6rgaos de governo pr6prio. 

Artigo 7.° 

(Rela~oes Intemacionals) 

I. Portugal rege-se nas rela,5es internacionais pelos 
principios da independencia nacional, do respeito dos 
direitos do homem, do direito dos povos 11 autodeter
mina,ao e 11 independencia, da igualdade entre os Es
tad os, da solu,ao pacifica dos conflitos internacionais, 
da nao ingerencia nos assuntos internos dos outros Es
tados e da coopera,ao com todos os outros povos para 
a emancipa,ao e 0 progresso da humanidade. 

2. Portugal preconiza a aboli,ao de todas as formas 
de imperialismo, colonialismo e agressao, 0 desarma
mento geral, simultiineo e controlado, a dissolul'lio dos 
blocos politico-militares e 0 estabelecimento de urn sis
tema de seguranl'a colectiva, com vista 11 cria,ao de 
uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e 
a justil'a nas relal'5es entre os povos. 

3. Portugal reconhece 0 direito dos povos a msur
reil'ao contra todas as formas de opresslio, nomeada
mente contra 0 colonialismo e 0 imperialismo. 

4. Portugal man tern lal'os especiais de amizade e 
cooperal'ao com os paises de lingua portuguesa. 

5. Portugal empenha-se no reforl'o da identidade eu
ropeia e no fortalecimento da ac,ao dos Estados euro
peus a favor da democracia, da paz, do progresso eco
n6mico e da justi,a nas relal'5es entre os povos. 

6. Portugal pode, em condi,5es de reciprocidade, 
com respeito pelo principio da subsidiariedade e tendo 
em vista a realiza,ao da coesao economic a e social, 
convencionar 0 exercicio em comum dos poderes ne
cessarios II constru,ao da uniao europeia. 

Artigo 8.° 

(DireiIO internacional) 

I. As normas e os principios de direito imernacio
nal geral ou comum fazem parte integrame do direito 
portugues. 

2. As normas constantes de conven,5es internacio· 
nais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na 
ordem interna ap6s a sua publica,ao oficial e enquamo 
vincularem internacionalmente 0 Estado Portugues. 

3. As normas emanadas dos 6rgaos competemes das 
organiza,5es internacionais de que Portugal seja parte 
vigoram directamente na ordem interna, desde que tal 
se encontre estabelecido nos respectivos tratados cons
titutivos. 

Artigo 9. ° 
(Tarefas fundamentais do Estado) 

Sao tarefas fundamentais do Estado: 

0) Garantir a independencia nacional e criar as 
condi~c5es politicas, econ6micas, sociais e cul
turais que a promovam; 

b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais 
e 0 respeito pelos principios do Estado de di
reito democratico; 

c) Defender a democracia politica, assegurar e in· 
centivar a participa,lio democnitica dos cida
daos na resolu,ao dos problemas nacionais; 

d) Promover 0 bem-estar e a qualidade de vida do 
povo e a igualdade real entre os portugueses, bern 
como a efectiva~ao dos direitos economicos, 50-

ciais e culturais, mediante a transforma,ao e mo
derniza~ao das estruturas econ6micas e sociais; 

e) Proteger e valorizar 0 patrimonio cultural do 
povo portugues, defender a natureza e 0 am
biente, preservar os recursos naturais e assegu
rar urn correcto ordenamento do territ6rio; 

!J Assegurar 0 ensino e a valoriza,lio permanente, 
defender 0 usc e promover a difuslio interna
cional da lingua portuguesa. 

Artigo 10.° 

(Sufrigio universal eo partldos politicos) 

I. 0 povo exerce 0 poder politico at raves do sufra
gio universal, igual, directo, secrete e periodico e das 
demais formas previstas na Constitui,ao. 



5444-(4) DlARIO DA REPUBLICA - I SERIE-A N.. 273 - 25-11-1992 

2. Os partidos politicos concorrem para a organiza
~ao e para a expressao da vontade popular, no respeito 
pelos principios da independencia nacional e da demo
cracia politica. 

Artigo II.· 

(Simbolos nationals) 

I. A Bandeira Nacional, simbolo da soberania da 
Republica, da independencia, unidade e integridade de 
Portugal, e a adopt ada pela Republica instaurada pela 
Revolul'ao de 5 de Outubro de 1910. 

2. 0 Hino Nacional e A Portuguesa. 

PARTE I 

Direitos e deveres fundamentais 

TiTULO I 

Principios gerais 

Artigo 12.0 

(principio da universalidade) 

I. Todos os cidadiios gozam dos direitos e estao su
jeitos aos deveres consign ados na Constituil'ao. 

2. As pessoas colectivas gozam dos direitos e estao 
sujeitas aos deveres compativeis com a sua natureza. 

Artigo 13. 0 

(Principio da igualdade) 

I. Todos os cidadaos tern a mesma dignidade social 
e sao iguais perante a lei. 

2. Ninguem pode ser privilegiado, beneficiado, pre
judicado, privado de qualquer direito ou isento de qual
quer dever em razao de ascendencia, sexo, ra~a, lin
gua, territ6rio de origem, religiao, convic~oes politicas 
ou ideol6gicas, instruc;:ao, situac;:ao econ6mica au con
dil'ao social. 

Artigo 14.0 

(Portugueses no es'rangelro) 
-,'! 

Os cidadaos portugueses que se encontrem ou resi
dam no estrangeiro gozam da protec~iio do Estado para 
o exercicio dos direitos e estao sujeitos aos deveres que 
nao sejam incompativeis com a ausencia do pals. 

Artigo 15.· 

(Estrangeiros, apalridas, cidadiios europeus) 

1. Os estrangeiros e os apatridas que se encontrem 
ou residam em Portugal gozam dos direitos e estao su
jeitos aos deveres do cidadao portugues. 

2. Exceptuam-se do disposto no numero anterior os 
direitos politicos, 0 exercicio das fun~oes publicas que 
naD tenham caracter predominantemente tecnico e as 
direitos e deveres reservados pel a Constituil'ao e pela 
lei exclusivamente aos cidadaos portugueses. 

3. Aos cidadaos dos palses de lingua portuguesa po
dem ser atribuidos, mediante conven,ao internacional 
e em condi,oes de reciprocidade, direitos nao conferi
dos a estrangeiros, salvo 0 acesso a titularidade dos 6r
gaos de soberania e dos 6rgaos de governo pr6prio das 
regioes aut6nomas, 0 servi,o nas For,as Armadas e a 
carreira diplomatica. 

4. A lei pode atribuir a estrangeiros residentes no ter
rit6rio nacional, em condi,oes de reciprocidade, capa
cidade eleitoral activa e passiva para a elei,ao dos ti
tulares de 6rgaos de autarquias locals .. 

5. A lei pode alnda atribuir, em condi,oes de reci
procidade, aos cidadaos dos Estados membros da Uniao 
Europeia residentes em Portugal 0 direito de elegerem 
e serem eleitos Oeputados ao Parlamento Europeu. 

Artigo 16. 0 

(Ambito e senlldo dOli dlreltos fundamentais) 

I. Os direitos fundamentals consagrados na Consti
tui,ao nao excluem quaisquer outros constantes das leis 
e das regras aplicaveis de direito internacional. 

2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos 
direitos fundamentais devem ser interpretados e integra
dos de harmonia com a Oeclaral'iio Universal dos Oirei
tos do Homem. 

Artigo 17.0 

(Regime dos dlreilos, Uberdades e garantias) 

o regime dos direitos, liberdades e garantias aplica
-se aos enunciados no titulo II e aos direitos fundamen
tais de natureza amlloga. 

Artigo 18. 0 

(For~ Juridlca) 

I. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direi
tos, liberdades e garantias sao directamente aplicaveis 
e vinculam as entidades publicas e privadas. 

2. A lei s6 pode restringir os direitos, liberdades e 
garantias nos casos expressamente previstos na Cons
tituil'ao, devendo as restri,oes limitar-se ao necessario 
para salvaguardar outros direitos ou interesses consti
tucionalmente protegidos. 

3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garan
tias tern de revestir caracter geral e abstracto e nao po
dem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensao e 
o alcance' do conteudo essencial dos preceitos consti
tucionais. 

I 

Artigo 19.· 

(Suspeasio do exercfclo de direltos) 

I. Os 6rgaos de soberania nao podem, conjunta ou 
separadamente, suspender 0 exerc!cio dos direitos, li
berdades e garantias, salvo em caso de estado de sltio 
ou de estado de emergencia, declarados na forma pre
vista na Constituil'ao. 

2. 0 estado de sitio ou 0 estado de emergencia s6 
podem ser declarados, no todo ou em parte do terri
t6rio nacional, nos casos de agressao efectiva all imi
nente por for,as estrangeiras, de grave amea9a ou per
turba,ao da ordem constitucional democratica ou de 
calami dade publica. 
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3. 0 estado de emergencia e declarado quando os 
pressupostos referidos no numero anterior se revistam 
de menor gravidade e apenas pode determinar a sus
pensao de alguns dos direitos, liberdades e garantias 
susceptiveis de serem suspensos. 

4. A op¢o pelo estado de sitio ou pelo estado de emer
gencia, bern como as respectivas declara,ao e execucao, 
devem respeitar 0 principio da proporcionalidade e limi
tar-se, nomeadamente quanto as suas extensao e dura
,ao e aos meios utilizados, ao estritamente necessario ao 
pronto restabelecimento da normalidade constitucional. 

5. A declaracao do estado de sitio ou do estado de 
emergencia e adequadamente fundamentada e contem 
a especificacao dos direitos, liberdades e garantias cujo 
exercicio fica suspenso, nao podendo 0 estado decla
rado ter dura,ao superior a quinze dias, ou a dura,ao 
fixada por lei quando em con sequencia de declara,ao 
de guerra, sem prejuizo de eventuais renova,ces, com 
salvaguarda dos mesmos limites. 

6. A declaracao do estado de sitio OU do estado de 
emergencia em nenhum caso pode afectar os direitos 
a vida, a integridade pessoal, a identidade pessoal, a 
capacidade civil e a cidadania, a nao retroactividade 
da lei criminal, 0 direito de defesa dos arguidos e a 
liberdade de consciencia e de religiao. 

7. A declara,ao do estado de sitio ou do estado de emer
gencia s6 pode alterar a normalidade constitucional nos 
termos previstos na Constituicao e na lei, nao podendo 
nomeadamente afectar a aplicacao das regras constitucio
nais relativas a compelencia e ao funcionamento dos 6rgaos 
de soberania e de governo pr6prio das regices aut6no
mas ou os direitos e imunidades dos respectivos titulares. 

8. A declaracao do estado de sitio ou do estado de 
emergencia confere as autoridades competencia para to
marem as providencias necessarias e adequadas ao 
pronto restabelecimento da normalidade constitucional. 

Anigo 20. 0 

(Acesso 80 dlrelto e 80S tribunals) 

I. A todos e assegurado 0 acesso ao direito e aos 
tribunais para defesa dos seus direitos e interesses le
gitimos, nao podendo a justi,a ser denegada por insu
ficiencia de meios econ6micos. 

2. Todos tern direito, nos termos da lei, a informa
,ao e consult a juridicas e ao patrocinio judiciario. 

Anigo 21. 0 

(Direlto de resistenda) 

Todos tern 0 direito de resistir a qualquer ordem que 
ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de re
pelir pela for,a qualquer agressao, quando nao seja 
posslvel recorrer a autoridade. publica. 

Artigo 22.0 

(RespoDsabUidade das entidades publicas) 

o Estado e as demais entidades publicas sao civil
mente responsaveis, em forma solidaria com os titula
res dos seus 6rgaos, funcionarios ou agentes, por ac
cces ou ornissces praticadas no exercicio das suas 
fun,ces e por causa desse exercicio, de que resulte vio
laCao dos direitos, liberdades e garantias ou prejulzo 
para outrem. 

Anigo 23. 0 

(Provedor de JUSti\3) 

1. Os cidadaos podem apresentar queixas por accces 
ou ornissces dos poderes publicos ao Provedor de Jus
ti,a, que as apreciara sem poder decis6rio, dirigindo 
aos 6rgaos competentes as recomenda,oes necessarias 
para prevenir e reparar injusti,as. 

2. A actividade do Provedor de Justica e indepen
dente dos meios graciosos e contenciosos previstos na 
Constitui,ao e nas leis. 

3. 0 Provedor de JustiCa Ii urn 6rgao independente, 
sendo 0 seu titular designado pela Assembleia da Re
publica. 

4. Os 6rgaos e agentes da Adminima,ao Publica 
cooperam com 0 Provedor de J usti,a na realizacao da . - ' sua ffilssao. 

TiTULO II 

Direitos, liberdades e garantias 

CAPiTULO I 

Direitos, Iiberdades e garantias pessoais 

Artigo 24.0 

(Direilo a vida) 

1. A vida humana e inviolavel. 
2. Em caso algum havenl pena de morte. 

Artigo 25. 0 

(Direilo a inlegridade pessoal) 

I. A integridade moral e fisica das pessoas Ii invio
Javel. 

2. Ninguem pode ser submetido a tortura, nem a tra
tos ou penas cruliis, degradantes ou desumanos. 

Artigo 26. 0 

(Outros direitos pessoais) 

I. A todos sao reconhecidos os direitos a identidade 
pessoal, a capacidade civil, a cidadania, ao born nome 
e reputa,ao, a imagem, iI palavra e iI reserva da inti
midade da vida privada e familiar. 

2. A lei estabelecera garantias efectivas contra a uti
liza,ao abusiva, ou contraria a dignidade humana, de 
informa,oes relativas as pessoas e familias. 

3. A priva,ao da cidadania e as restri,oes a capaci
dade civil s6 podem efectuar-se nos casos e termos pre
vistos na lei, nao podendo ter como fundamento mo
tivos politicos. 

. Artigo 27.0 

(Direito a lib~rdade e a seguraD!;a) 

I. Todos tern direito a liberdade e a seguran,a. 
2. Ninguem pode ser total ou parcial mente privado 

da liberdade, a nao ser em consequencia de sentenca 
judicial condenat6ria pela pratica de acto punido por 
lei com pena de prisao ou de aplicacao judicial de me
dida de seguranca. 



5444-(6) DIARIO DA REPr)BLICA - I SERIE-A N.O 273 - 25-11-1992 

3. Exceptua-se deste principio a priva~ao da liber
dade, pelo. tempo e nas condi~oes que a lei detenni
oar, nos casos seguintes: 

a) Prisao prevent iva em flagrante delito ou por 
fortes indicios de pnitica de crime doloso a que 
corresponda pena de prislio cujo limite maximo 
seja superior a tres anos; 

b) Prisao ou deten~ao de pessoa que tenha pene
trado ou permane,a irregularmente no territ6-
rio nacional ou contra a qual esteja em eurso 
proeesso de extradi~ao ou de expulsao; 

c) Prisao disciplinar imposta a militares, com ga
rantia de recurso para 0 tribunal competente; 

d) Sujei~ao de urn menor a medidas de protee9iio, 
assistencia ou educa~ao em estabelecimento ade
quado, deeretadas pelo tribunal judicial com
petente; 

e) Deten,ao por decisao judicial em virtude de de
sobediencia a decisao tomada por urn tribunal 
ou para assegurar a comparencia perante a au
toridade judicial competente. 

4. Toda a pessoa privada da liberdade deve ser in
formada imediatamente e de forma compreensivel das 
raziies da sua prisao ou deten~ao e dos seus direitos. 

5. A priva~ao da Iiberdade contra 0 disposto na 
Constitui,ao e na lei constitui 0 Estado no dever de 
indemnizar 0 lesado nos term os que a lei estabelecer. 

Artigo 28.· 

(Prisao preventive) 

I. A prisao sem culpa formada sera submetida, no 
prazo maximo de quarenta e oito horas, a decisao ju
dicial de valida~ao ou manuten,ao, devendo 0 juiz co
nhecer das causas da deten,ao e comunica-Ias ao de
tido, interroga-Io e dar-I he oportunidade de defesa. 

2. A prisao prevent iva nao se man tern sempre que 
possa ser substituida por cau,ao ou por qualquer ou
tra medida mais favoravel prevista na lei. 

3. A decisao judicial que ordene ou mantenha uma 
medida de priva,ao da Iiberdade deve ser logo comu
nicada a parente ou pessoa da confian,a do detido, por 
este indicados. 

4. A prisao preventiva, antes e depois da forma,ao 
da culpa, esta sujeita aos prazos estabelecidos na lei. 

Artigo 29.· , , 
(Aplica~iio da lei criminal) 

1. Ninguem pode ser sentenciado criminalmente se
nao em virtude de lei anterior que declare punivel a 
ac,ao ou a omissao, nem sofrer medida de seguran~a 
cujos pressupostos nao estejam fixados em lei anterior. 

2. 0 disposto no nlimero anterior nao impede a pu
ni!;ao, nos limites da lei interna, por accao ou amis
sao que no momento da sua pnitica seja considerada 
crimi nos a segundo os principios gerais de direito inter
nacional comummente reconhecidos. 

3. Nao podem ser apJicadas penas ou medidas de se
guran~a que nao estejam expressamente cominadas em 
lei anterior. 

4. Ninguem pode sofrer pen a ou medida de segu
ranp mais graves do que as previstas no momento da 

correspondente conduta ou da verifica~ao dos respec
tivos pressupostos, aplicando-se retroactivamente as leis 
penais de contelido mais favoravel ao arguido. 

5. Ningw!m pode ser julgado mais do que uma vez 
pela pnitica do mesmo crime. 

6. Os cidadaos injustamente condenados tern direito, 
nas condi,oes que a lei prescrever, II revisao da sen
ten~a e II indemniza~lio pelos danos sofridos. 

Artigo 30.· 

(Limite! das penas e das medidas de stguran~) 

1. Nao pode haver penas nem medidas de seguran~a 
privati vas ou restritivas da Iiberdade com caracter per
petuo ou de dura~lio iIimitada ou indefinida. 

2. Em caso de perigosidade baseada em grave ano
malia psiquica, e na impossibilidade de terapeutica em 
meio aberto, poderao as medidas de seguran~a priva
tivas ou restritivas da Iiberdade ser prorrogadas suces
sivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sem
pre mediante decisao judicial. 

3. As penas sao insusceptlveis de transmisslio. 
4. Nenhuma pena envolve como efeito necessario a 

perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou po
liticos. 

5. Os condenados a quem sejam aplicadas pena ou 
medida de seguran,a privativas da Iiberdade man tern 
a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as Ii
mita,oes inerentes ao sentido da condena,ao e lis exi
gencias pr6prias da respectiva execu~lio. 

Artigo 31.· 

(Habeas corpus) 

J. Haveni habeas corpus contra 0 abuso de poder, 
por virtude de prisao ou deten~ao iIegal, a interpor pe
rante 0 tribunal judicial ou militar consoante os casos. 

2. A providencia de habeas corpus po de ser reque
rida pelo pr6prio ou por qualquer cidadao no gozo dos 
seus direitos politicos. 

3. 0 juiz decidira no prazo de oito dias 0 pedido 
de habeas corpus em audiencia contradit6ria. 

Artigo 32.· 

(Garantias de processo criminal) 

I. 0 processo criminal assegurara todas as garantias 
de defesa. 

2. Todo 0 arguido se presume inocente ate ao triin
sito em julgado da senten~a de condena~lio, devendo 
ser julgado no mais curto prazo compativel com as ga
rantias de defesa. 

3. 0 arguido tern dire ito a escolher defensor e a ser 
por ele assistido em todos os actos do processo, espe
cificando a lei os casos e as fases em que essa assis
tencia e obrigat6ria. 

4. Toda a instru~ao e da competencia de urn juiz, 
o qual pode, nos termos da lei, delegar noutras enti
dades a pratica dos actos instrut6rios que se nlio pren
dam directamente com os direitos rundamentais. 

5. 0 processo criminal tern estrutura acusat6ria, es
tando a audiencia de julgamento e os actos instrut6-
rios que a lei deterrninar subordinados ao principio do 
contradit6rio. 



N." 273 - 25-/ /-/992 DlARIO D.4 REPUBLICA - I SERIE-A 5444-(7) 

6. Sao nul as todas as provas obtidas mediante tor
tura, coac,ao, ofensa da integridade fisica ou moral da 
pessoa, abusiva intromissao na vida privada, no domi
cillo, na correspondencia ou nas telecomunica,oes. 

7. Nenhuma causa pode ser subtraida ao tribunal 
cuja competencia estej a fixada em lei anterior. 

8. Nos processos por contra-ordenacao sao assegu
rados, ao arguido os direitos de audiencia e defesa. 

Artigo 33." 

(Extradi~io. expulsio II! direilo de asilo) 

I. Nao sao admitidas a extradi,ao e a expulsiio de 
cidadaos ponugueses do territorio nacional. 

2. Nao e admit ida a extradicao por motivos poli
ticos. 

3. Nao h:i extradicao por crimes a que correspond a 
peria de mone segundo 0 direito do Estado requisitante. 

4. A extradicao so pode ser determinada por auto
ridade judicial. 

5. A expulsao de quem tenha entrado ou permane,a 
regularmente no territ6rio nacional, de quem tenha ob
tido autorizacao de residencia ou de quem tenha apre
sentado pedido de asilo nao recusado so pode ser de
terminada por autoridade judicial, assegurando a lei 
formas expeditas de decisao. 

6. E garantido 0 direito de asilo aos estrangeiros e 
aos apatridas perseguidos ou gravemente ameacados de 
perseguicao, em consequencia da sua actividade em fa
vor da democracia, da Iibertacao social e nacional, da 
paz entre os povos, da Iiberdade e dos direitos da pes
soa humana. 

7. A lei define 0 estatuto do refugiado politico. 

Artigo 34." 

(Ioyiolabilidade do domicilio e da correspondencia) 

I. 0 domicilio e 0 sigilo da correspondencia e dos 
outros meios de comunicac;ao privada sao inviolaveis. 

2. A entrada no domicilio dos cidadaos contra a sua 
vontade 56 pode ser ordenada pela autoridade judicial 
competente, nos casos e segundo as formas previstos 
na lei. .:81· 

3. Ninguem po de entrar durante a noite no domici
lio de qualquer pessoa sem 0 seu consentimento. 

4. E proibida toda a ingerencia das autoridades 
publicas na correspondencia e nas telecomunicacoes, 
salvos os casos previstos na lei em materia de processo 
criminal. 

Artigo 35." 

(Utiliza!;iio da informatica) 

I. Todos os cidadaos tern 0 'direito de tomar conhe
cimento dos dados constantes de ficheiros ou registos 
informaticos a seu respeito e do fim a que se destinam, 
podendo exigir a sua rectificacao e actualiza,ao, sem 
prejuizo do disposto na lei sobre segredo de Estado e 
segredo de justiCa. , ,', 

2. E proibido 0 acesso a ficheiros e registos infor
maticos para conhecimento de dados pessoais relativos 
a terceiros e respectiva interconexao, salvo em casos ex
cepcionais previstos na lei. 

3. A informatica nao pode ser utilizada para trata
mento de dados referentes a conviccoes filos6ficas ou 

politicas, filiacao partidaria ou sindical, fe religiosa ou 
vida privada, salvo quando se trate do processamento 
de dados estatisticos nao individualmente identificaveis. 

4. A lei define 0 conceito de dados pessoais para efei
tos de registo informatico, bern como de bases e ban cos 
de dados e respectivas condicoes de acesso, constitui,ao 
e utilizacao por entidades publicas e privadas. 

5. E proibida a atribui,ao de urn numero nacional 
unico aos cidadiios. 

6. A lei define 0 regime aplicavel aos fluxos de da
dos transfronteiras, estabelecendo formas adequadas de 
protec,ao de dados pessoais e de outros cuja salva
guarda se justifique por razoes de interesse naciona:1. 

Artigo 36." 

(Familia, casamento e filia-;:io) 

I. Todos tern 0 direito de constituir familia e de con
trair casamento em condi,oes de plena igualdade. 

2. A lei regula os requisitos e os efeitos do casa
mento e da sua dissoluCiio, por morte ou divorcio, in
dependentemente da forma de celebra,ao. 

3. Os canjuges tern iguais direitos e deveres quanto 
it capacidade civil e politica e a manuten,ao e educa
cao dos filhos. 

4. Os filhos nascidos fora do casamento nao podem, 
por esse motivo, ser objecto de qualquer discriminacao 
e a lei ou as reparticoes oficiais nao podem usar de
signacoes discriminat6rias relativas a filia,ao. 

5. Os pais tern 0 direito e 0 dever de educa,ao e ma
nutencao dos filhos. 

6. Os filhos nao podem ser separados dos pais, salvo 
quando estes nao cumpram os seus deveres fundamen
tais para com eles e sempre mediante decisao judicial. 

7. A adoPcao e regulada e protegida nos termos da 
lei. 

Artigo 37." 

(Liberdade de expressiio e informa'tao) 

I. Todos tern 0 direito de exprimir e divulgar Iivre
mente 0 seu pensamento pela palavra, pela imagem ou 
por qualquer outro meio, bern como 0 direito de in
formar, de se informar e de ser informados, sem im
pedimentos nem discriminacoes. 

2. 0 exercicio destes direitos nao pode ser impedido 
ou Iimitado por qualquer tipo ou forma de censura. 

3. As infraccoes cometidas no exercicio destes direi
tos ficam submetidas aos principios gerais de direito 
criminal, sendo a sua apreciacao da competencia dos 
tribunais jUdiciais. 

4. A todas as pessoas, singulares ou colectivas, e as
segurado, em condicoes de igualdade e eficacia, 0 di
reito de resposta e de rectifica,ao, bern como 0 direito 
a indemniza,ao pelos danos sorridos. 

Artigo 38." 

(liberdade de imprensa e meios de comunica'tao socia» 

I. E garantida a Iiberdade de imprensa. 
2. A Iiberdade de imprensa implica: 

a) A Iiberdade de expressao e cria,ao dos jorna
!istas e colaboradores literanos, bern como a in-
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terven~ao dos primeiros na orienta~o editorial 
dos respectivos 6rgaos de comunica~ao social, 
salvo quando pertencerem ao Estado ou tive
rem natureza doutrimiria ou confessional; 

b) 0 direito dos jornalistas, nos termos da lei, ao 
acesso as fontes de informa~ao e a protec~ao 
da independencia e do sigilo profissionais, bern 
como 0 direito de elegerem conselhos de re
dac~ao; 

c) 0 direito de funda~ao de jomais e de quais
quer outras publica~oes, independentemente de 
autoriza~ao administrativa, cau~ao ou habilita
~ao previas. 

3. A lei assegura, com caracter generico, a divulga
~ao da titularidade e dos meios de financiamento dos 
6rgaos de comunical'ao social. 

4. 0 Estado assegura a liberdade e a independencia 
dos 6rgaos de comunical'ao social perante 0 poder poli
tico e 0 poder econ6mico, impondo 0 principio da espe
cialidade das empresas titulares de orgaos de informal'ao 
geral, tratando-as e apoiando-as de forma nao discrimi
nat6ria e impedindo a sua concentra~ao, designadamente 
at raves de participal'oes multi pi as ou cruzadas. 

5. 0 Estado assegura a existencia e 0 funcionamento 
de urn servil'o publico de radio e de televisao. 

6. A estrutura e 0 funcionamento dos meios de co
munical'ao social do sector publico devem salvaguar
dar a sua independencia perante 0 Governo, a Admi
nistra~ao e os demais poderes publicos, bern como 
assegurar a possibilidade de expressao e confronto das 
diversas correntes de opiniao. 

7. As estal'oes emissoras de radiodifusao e de radio
televisao s6 pod em funcionar mediante licenl'a, a con
ferir por concurso publico, nos termos da lei. 

Artigo 39. 0 

(Alta Autoridade pars a Comunica~io Social) 

I. 0 direito it informal'ao, a liberdade de imprensa 
e a independencia dos meios de comunical'ao social pe
rante 0 poder politico e 0 poder econ6mico, bern como 
a possibilidade de expressao e confronto das diversas 
correntes de opiniao e 0 e?,ercicio dos direitos de an
tena, de resposta e de replica politica, sao assegurados 
por uma Alta Autoridade para a Comunical'ao Social. 

2. A Alta Autoridade para a Comunical'ao Social e 
urn 6rgao independente, constituido por treze membros, 
nos term os da lei, com inclusao obrigatoria: 

a) De urn magistrado, designado pelo Conselho 
Superior da Magistratura, que preside; 

b) De cinco membros eleitos pela Assembleia da 
Republica segundo 0 sistema proporcional e 0 

metodo da media mais alta de Hondt; 
c) De tres membros designados pelo Governo; 
d) De quatro elementos representativos, designa

dameme, da opiniao publica, da comunical'ao 
social e da cultura. 

3. A Alta Autoridade para a Comunical'iio Social 
emite parecer previo a decisao de licenciamento pelo 
Governo de canais privados de televisao, a qual, 
quand'o favonivel a outorga de licenl'a, s6 pode recair 
sobre candidatura que tenha sido objecto de parecer 
favoravel. 

4. A Alta Autoridade para a Comunica~ao Social 
emite ainda, no prazo definido pela lei, parecer pre
vio, publico e fundament ado sobre a nomea~ao e a exO
nera~ao dos directores dos 6rgaos de comunica~ao so
cial pertencentes ao Estado, a outras entidades publicas 
ou a entidades directa ou indirectamente sujeitas ao seu 
controlo econ6mico. 

5. A lei regula 0 funcionamento da Alta Autoridade 
para a Comunical'ao Social. 

Artigo 40. 0 

(Direltos de antena, de resposta e de replica politica) 

I. Os partidos politicos e as organizal'oes sindicais, 
profissionais e representativas das actividades econ6mi
cas tern direito, de acordo com a sua representatividade 
e segundo criterios objectivos a definir por lei, a tem
pos de antena no servil'o publico de radio e de tele
visao. 

2. Os partidos politicos representados na Assembleia 
da Republica, e que nao fal'am parte do Governo, tern 
direito, nos term os da lei, a tempos de antena no ser
vil'O publico de radio e de televisao, a ratear de acordo 
com a sua representatividade, bern como 0 direito de 
resposta e de replica politica as declaral'oes politicas do 
Governo, de dura~ao e relevo iguais aos dos tempos 
de antena e das declara~oes do Governo. 

3. Nos periodos eleitorais os conCOITentes tern direito 
a tempos de antena, regulares e equitativos, nas esta
I'oes emissoras de radio e de televisao de ambito na
cional e regional, nos termos da lei. 

Artigo 41. 0 

(Liberdade de consclencia, de religiiio e de culto) 

I. A liberdade de consciencia, de religiao e de culto 
e inviolavel. 

2. Ninguem pode ser perseguido, privado de direi
tos ou isento de obriga~oes ou deveres elvicos por causa 
das suas convicl'oes ou pratica religiosa. 

3. Ninguem po de ser perguntado por qualquer 
autoridade acerca das suas convicl'oes ou pratica reli
giosa, salvo para recolha de dados estatisticos nao in
dividualmente identificaveis, nem ser prejudicado por 
se recusar a responder. . 

4. As igrejas e outras comunidades religiosas estao 
separadas do Estado e sao livres na sua organizal'ao 
e no exerelcio das suas fun~oes e do culto. 

5. E garamida a liberdade de ensino de qualquer 
religiao praticado no ambito da respectiva confissao, 
bern como a utilizal'ao de meios de comunica~ao so
cial pr6prios para 0 prosseguimento das suas activi
dades. 

6. E garantido 0 direito a objec~ao de consciencia, 
nos termos da lei. 

Artigo 42.0 

(Liberdade de cria~iio cultural) 

I. E livre a crial'ao intelectual, artistica e cientifica. 
2. Esta liberdade compreende 0 direito a inven~ao, 

produl'ao e divulgal'ao da obra cientifica; literaria ou 
artistica, incluindo a protec~ao legal dos direitos de 
autor. 
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Artigo 43. 0 

(Liberdade de aprender c cnsiosr) 

I. E garantida a Iiberdade de aprender e en
sinar. 

2. 0 Estado nao pode atribuir-se 0 direito de pro
gramar a educa,ao e a cultura segundo quaisquer di
rectrizes filos6ficas, esteticas, politicas, ideol6gicas ou 
religiosas. 

3. 0 ensino publico nao sera confessional. 
4. E garantido 0 direito de cria,iio de escolas parti

culares e cooperativas. 

Artigo 44. 0 

(Direito de desloca~io e de emigra~io) 

I. A todos os cidadiios e garantido 0 dire ito de se 
deslocarem e fixarem Iivremente em qualquer parte do 
territ6rio nadona!. 

2. A todos e garantido 0 direito de emigrar ou de 
sair do territorio nadonal e 0 dire ito de regressar. 

Artigo 45. 0 

(Direito de reuniao e de manifestB~io) 

I. Os cidadiios tern 0 direito de se reunir, paci
ficamente e sem armas, mesmo em lugares abertos 
ao publico, sem necessidade de qualquer autori
za,iio. 

2. A todos os cidadaos e reconhecido 0 direito de 
manifesta,iio. 

Artigo 46. 0 

(Liberdade de associa-;io) 

I. Os cidadiios tern 0 direito de, livremente e sem 
dependencia de qualquer autoriza,ao, constituir asso
cia,oes, des de que estas nao se destinem a promover 
a violencia e os respectivos fins nao sejam contrarios 
Ii lei penal. 

2. As associa,oes prosseguem Iivremente os seus fins 
sem interferencia das autoridades publicas e nao po
dem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas 
actividades senao nos casos previstos na lei e mediante 
decisao judicial. 

3. Ninguem pode ser obrigado a fazer parte de uma 
associa,ao nem coagido por qualquer meio a perma
neeer nela. 

4. Nao sao consentidas associa,oes armadas nem de 
tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem orga
niza,oes que perfilhem a ideologia fascista. 

. Artigo 47. 0 

(Liberdade de escolba de profissio e acesso i fUD~io publica) 

I. Todos tern 0 direito de escolher livremente a pro
fissao ou 0 genero de trabalho, salvas as restri,oes le
gais impostas pelo interesse colectivo ou inerentes Ii sua 
pr6pria capacidade. 

2 .. Todos os cidadiios tern 0 direito de acesso II fun
,ao publica, em condi,oes de igualdade e Iiberdade, em 
regra por via de concurso. 

CAPiTULO II 

Direitos, liberdad.es e garantias de participa,iio politica 

Artigo 48. 0 

(partJcipa~io Da vida publica) 

I. Todos os cidadiios tern 0 direito de tomar parte 
na vida politica e na direc,iio dos assuntos publicos do 
pais, directamente ou por intermedio de representan
tes livremente eleitos. 

2. Todos os cidadiios tern 0 direito de ser esc1areci
dos objectivamente sobre actos do Estado e demais en
tidades publicas e de ser inform ados pelo Go\"erno e 
outras autoridades acerca da gestao dos assuntos pu
blicos. 

Artigo 49. 0 

(DireilO de sufnigio) 

I. Tern direito de sufragio todos os cidadaos maio
res de dezoito anos, res sal vadas as incapacidades pre
vistas na lei geral. 

2. 0 exercicio do direito de sufragio e pessoal e cons
titui urn dever civico. 

Artigo 50. 0 

(Dlreito de acesso a cargos publicos) 

I. Todos os cidadaos tern 0 direito de acesso, em 
condi,oes de igualdade e liberdade, aos cargos publicos. 

2. Ninguem pode ser prejudicado na sua coloca,ao, 
no seu emprego, na sua carreira pro fissional ou nos 
beneficios sociais a que tenha direito, em virtude do 
exercicio de direitos politicos ou do desempenho de car
gos publicos. 

3. No acesso a cargos electivos a lei s6 pode est abe
lecer as inelegibilidades necessarias para garantir a li
berdade. de escolha dos eleitores e a isen,ao e indepen
dencia do exercicio dos respectivos cargos. 

Artigo 51. 0 

(Associa~oes e partidos politicos) 

I. A liberdade de associa,ao compreende 0 direito 
de constituir ou participar em associa,oes e partidos 
politicos e de atraves deles concorrer democraticamente 
para a forma,ao da vontade popular e a organiza,ao 
do poder politico. 

2. Ninguem' pode estar inscrito simultaneamente 
em mais de urn partido politico nem ser privado do 
exercicio de qualquer direito por estar ou deixar de 
estar inscrito em algum partido legalmente consti
tuido. 

3. Os partidos politicos nao podem, sem prejuizo da 
filosofia ou ideologia inspiradora do seu programa, 
usar denomina,ao que contenha expressoes directa
mente relacionadas com quaisquer religioes ou igrejas, 
bern como emblemas confundiveis com simbolos nacio
nais ou religiosos. 

4. Nao podem constituir-se partidos que, pela sua 
designa,ao ou pelos seus objectivos programaticos, te
nham indole au ambito regional. 
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Artigo 52.0 

(Direito de peti~io e direilo de aqio popular) 

1. Todos os cidadaos tern 0 direito de apresentar, 
individual ou colectivamente, aos 6rgaos de sober ani a 
ou a quaisquer autoridades peti~iies, representa~iies, re
c1ama~iies ou queixas para defesa dos seus direitos, da 
~onstitui~ao, das leis ou do interesse geral. 

2. A lei flxa as condi~iies em que as peti~iies apre
sentadas colectivamente a Assembleia da Republica sao 
apreciadas pelo Plenario. 

3. E conferido a todos, pessoalmente ou atraves de 
associa~oes de defesa dos interesses em causa, 0 direito 
de ac~ao popular nos casos e termos previstos na lei, 
nomeadamente 0 direito de promover a preven~ao, a 
cessa~ao ou a persegui~ao judicial das infrac~oes con
tra a saude publica, a degrada~ao do ambiente e da 
qualidade de vida ou a degrada~ao do patrim6nio cul
tural, bern como de requerer para 0 lesado ou lesados 
a correspondente indemniza~ao. 

CAPfTULO III 

Direitos, Iiberdades e garantias dos trabalhadores 

Artigo 53. 0 

(SegUrBn~a no emprego) 

E garantida aos trabalhadores a seguran~a no em
prego, sendo proibidos os despedimentos sem justa 
causa ou por motivos politicos OU ideol6gicos. 

Artigo 54. 0 

(Comlss6es de trabalhadores) 

I. E direito dos trabalhadores criarem comissoes de 
trabalhadores para defesa dos seus interesses e inter
ven~ao democnltica na vida da empresa. 

2. Os plenarios de trabalhadores deliberam a cons
titui~ao, aprovam os estatutos e elegem, por voto di
recto e secreto, os membros das comissiies de traba
Ihadores. 

3. Podem ser criadas comissoes coordenadoras para 
melhor interven~ao na reestrutura~ao econ6mica e por 
forma a garantir os interesses dos trabalhadores. 

4. Os membros das comissoes gozam da protec~ao 
legal reconhecida aos delegados sindicais. 

5. Constituem direitos das comissoes de trabalha
dores: 

a) Receber todas as informa~oes necessarias ao 
exercicio da sua actividade; 

b) Exercer 0 controlo de gestao nas empresas; 
c) Intervir na reorganiza~ao das unidades produ

tivas; 
d) Participar na elabora~ao da legisla~ao do tra

balho e dos pianos econ6mico-sociais que con
templem 0 respectivo sector; 

e) Gerir ou participar 'ita gestao das obras sociais 
da empresa; 

fJ Promover a elei~ao de representantes dos tra
balhadores para os 6rgaos sociais de empresas 

. pertencentes ao Estado ou' a outras entidades 
publicas, nos termos da lei. 

Artigo 55. 0 

(Liberdade sindical) 

I. E reconhecida aos trabalhadores a Iiberdade sin
dical, condi~ao e garantia da constru,ao da sua uru
dade para defesa dos seus direitos e interesses. 

2. No exercicio da Iiberdade sindical e garantido aos 
trabalhadores, sem qualquer discrimina~ao, designada
mente: 

a) A Iiberdade de constitui~ao de associa~oes sin
dicais a todos os niveis; 

b) A Iiberdade de inscri~ao, nao podendo nenhum 
trabalhador ser obrigado a pagar quotiza,oes 
para sindicato em que nao esteja inscrito; 

c) A Iiberdade de organiza,ao e regulamenta,ao 
interna das associa,oes sindicais; 

d) 0 direito de exercicio de actividade sindical na 
empresa; 

e) 0 direito de tendencia, nas formas que as res
pectivos estatutos determinarem. 

3. As associa,oes sindicais devem reger-se pelos prin
cipios da organiza~ao e da gestao democraticas, basea
dos na elei,ao peri6dica e par escrutiruo secreto dos 
6rgaos dirigentes, sem sujei,ao a qualquer autoriza,ao 
ou homologa,ao, e assentes na participa,ao activa dos 
trabalhadores em todos os aspectos da actividade sin
dica!. 

4. As associa,iies sindicais sao independentes do pa
tronato, do Estado, das confissoes religiosas, dos par
tidos e outras associa,oes politicas, devendo a lei esta
belecer as garantias adequadas dessa independencia, 
fundamento da unidade das classes trabalhadoras. 

5. As associa,iies sindicais tern 0 dire ito de estabe
lecer rela,oes au filiar-se em organiza,oes sindicais in
ternacionais. 

6. A lei as segura protec,ao adequada aos represen
tantes eleitos dos trabalhadores contra quaisquer for
mas de condicionamento, constrangimento ou limit a
,ao do exercicio legitimo das suas fun,oes. 

Artigo 56. 0 

(Direitos das assoda~oes sindicais e cODtrata~io colectiva) 

1. Compete as associa,oes sindicais defender e pro
mover a defesa dos direitos e interesses dos trabalha
dores que representem. 

2. Constituem direitos das associa,oes sindicais: 

a) Participar na elabora,ao da legisla~ao do tra
balho; 

b) Participar na gestao das institui,oes de segu
ran,a social e outras orgarnza,oes que visem sa
tisfazer os interesses dos trabalhadores; 

c) Participar no controlo de execu,ao dos pianos 
econ6mico-sociais; 

d) Fazer-se representar nos organismos de coneer
ta,ao social, nos termos da lei. 

3. Compete as associa~iies sindicais exercer 0 direito 
de contrata~lio colectiva, 0 qual e garantido nos ter
mas da lei. 

4. A lei estabeIece as regras respeitantes a legitimi
dade para a celebra,ao das conven,oes colectivas de 
trabalho, bern como a eficacia das respeclivas normas. 
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Artigo 57.· 

(Dlreito " greve e prolbl~io do lock-out) 

1. E garantido 0 direito II greve. 
2. Compete aos trabalhadores definir 0 ambito de 

interesses a defender atraves da greve, nao podendo a 
lei limitar esse ambito. 

3. E proibido 0 Jock-oul. 

TITULO III 

Olreltos e deveres econ6mlcos, socials e culturals 

CAPfTULO I 

Direitos e deveres econ6micos 

Artigo 58.· 

(Dlrelto aD trabalbo) 

1. Todos tern direito ao trabalho. 
2. 0 dever de trabalhar e insepan,vel do direito ao 

trabalho, excepto para aqueles que sofram diminui,ao 
de capacidade por razoes de idade, doen,a ou invalidez. 

3. Incumbe ao Estado, atraves da aplica,ao de pia-
nos de politica econ6mica e social, garantir 0 direito 
ao trabalho, assegurando: 

a) A execu,ao de politicas de pleno emprego; 
b) A igualdade de oportunidades na escolha da 

profissao ou genero de trabalho e condi,oes 
para que nao seja vedado ou limitado, em fun
,ao do sexo, 0 acesso a quaisquer cargos, tra
balho ou categorias profissionais; 

c) A forma,ao cultural, tecnica e pro fissional dos 
trabalhadores. 

Artigo 59.· 

(Dlrelto! dos trabalhadores) 

1. Todos os trabalhadores, sem distin,ao de idade, 
sexo, ra,a, cidadania, territ6rio de origem, religiao, 
convic,oes polfticas ou ideol6gicas, tern direito: 

a) A retribui,ao do trabalho, segundo a quanti
dade, natureza e qualidade, observando-se 0 
principio de que para trabalho igual salario igual, 
de forma a garantir uma existencia condigna; 

b) A organiza,ao do trabalho em condi,oes social
mente dignificantes, de forma a facultar a rea
liza,ao pessoal; 

c) A presta,ao do trabalho em condi,oes de hi· 
giene e seguran,a; 

d) Ao repouso e aos lazeres, a urn limite maximo 
da jornada de trabalho, ao descanso semanal 
e a ferias peri6dicas pagas; 

e) A assistencia material, quando involuntaria
mente se encontrem em situa,ao de desemprego. 

2. Incumbe ao Estado assegurar as condi,oes de tra
balho, retribui,ao e repouso a que os trabalhadores tern 
direito, nomeadamente: 

a) 0 estabelecimento e a actualiza,ao do salario 
mlnimo nacional, tendo em conta, entre outros 
factores, as necessidades dos trabalhadores, 0 

aumento do custo de vida, 0 nivel de desenvol
vimento das for,as produtivas, as exigencias da 
estabilidade econ6mica e financeira e a acumu
la,ao para 0 desenvolvimento; 

b) A fixa,ao, a nivel nacional, dos limites da du
ra,ao do trabalho; 

c) A especial protec,ao do trabalho das mulheres 
durante a gravidez e ap6s 0 parto, bern como 
do trabalho dos menores, dos diminuidos e dos 
que desempenhem actividades particularmente 
violentas ou em condi,oes insalubres, t6xicas ou 
perigosas; 

d) 0 desenvolvimento sistematico de uma rede de 
centros de repouso e de ferias, em coopera,ao 
com organiza,oes sociais; 

e) A protec,ao das condi,oes de trabalho e a ga
rantia dos beneficios sociais dos trabalhadores 
emigrantes. 

Artigo 60.· 

(Dlreitos dos consumldores) 

1. Os consumidores tern direito II qualidade dos bens 
e servi,os consumidos, II forma,ao e II informa,ao, it 
protec,ao da saude, da seguran,a e dos seus interesses 
econ6micos, bern como II repara,ao de danos. 

2. A publicidade e disciplinada por lei, sendo pro i
bidas todas as formas de publici dade oculta, indirecta 
ou dolosa. 

3. As associa,oes de consumidores e as cooperativas 
de consumo tern direito, nos termos da lei, ao apoio 
do Estado e a ser ouvidas sobre as questaes que di
gam respeito II defesa dos consumidores. 

Artigo 61.· 

Oniciativi prhada, cooperativa e aulogestionaria) 

1. A iniciativa econ6mica privada exerce-se livre
mente nos quadros definidos pela Constitui,ao e pela 
lei e tendo em conta 0 interesse geral. 

2. A todos e reconhecido 0 direito II livre constitui
,ao de cooperativas, desde que observados os princi
pios cooperativos. 

3. As cooperativas desenvolvem livremente as suas 
activida.des e podem agrupar-se em unioes, federa,aes 
e confedera,aes. 

4. E reconhecido 0 direito de autogestao, nos ter
mos da lei. 

Artigo 62.· 

(Dlreito de proprfedade prlvada) 

1. A todos e garantido 0 direito II propriedade pri
vada e II sua transmissao em vida ou por morte, nos 
termos da Constitui,ao. 

2. A requisi,ao e a expropria,ao por utilidade pu
blica s6 podem ser efectuadas com base na lei erne
diante 0 pagamento de justa indemniza,ao. 

CAPfTULO II 

Direitos e deveres sociais 

Artigo 63.· 

(Seguran~a social) 

1. Todos tern direito II seguran,a social. 
2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsi

diar urn sistema de seguran,a social unificado e des
centralizado, com a participa,ao das associa,aes sin-
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dicais, de outras organiza~oes representativas dos tra
balhadores e de associa~oes representativas dos demais 
beneficiarios. 

3. E reconhecido 0 direito de constitui~iio de institui
~oes particulares de solidariedade social niio lucrativas 
com vista a prossecu~iio dos objectivos de seguran~a so
cial consignados neste artigo, na aline a b) do n.o 2 do 
artigo 67. 0

, no artigo 69. 0
, na alinea d) do n.o 1 do 

artigo 70. 0 enos artigos 71. 0 e 72. 0
, as quais siio regu

lamentadas por lei e sujeitas a fiscaliza~iio do Estado. 
4. 0 sistema de seguran~a social protegen! os cida

diios na doen~a, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, 
bern como no desemprego e em todas as outras situa
~oes de falta ou diminui~iio de meios de subsistencia 
ou de capacidade para 0 trabalho. 

5. Todo 0 tempo de trabalho contribuiri, nos termos 
da lei, para 0 caleulo das pensoes de velhice e invalidez, 
independentemente do sector de actividade em que tiver 
sido prestado. 

Artigo 64. 0 

(Solid.) 

1. Todos tern direito a protec~iio da saude e 0 de
ver de a defender e promover. 

2. 0 direito a protec~iio da saude e realizado: 

a) Atraves de urn servi~o nacional de saude uni
wrsal e geral e, tendo em conta as condi~oes 
econ6micas e sociais dos cidadiios, tendencial
mente gratuito; 

b) Pela cria~iio de condi~oes econ6micas, sociais 
e culturais que garantam a protec~iio da infiin
cia, da juventude e da velhice e pela melhoria 
sistematica das condi~oes de vida e de trabalho, 

. bern como pel a promo~iio da cultura fisica e 
desportiva, escolar e popular, e ainda pelo de
senvolvimento da educa~iio sanitaria do povo. 

3. Para assegurar 0 direito a protec~iio da saude, in
cumbe prioritariamente ao Estado: 

a) Garantir 0 acesso de todos os cidadiios; inde
pendentemente da sua condi~iio econ6mica, aos 
cuidados da medicina preventiva, curativa e de 
reabilita~iio; 

b) Garantir uma racional e eficiente cobertura me
dica e hospitalar de todo 0 pais; 

c) Orientar a sua ac~iio para a socializa~iio dos 
custos dos cuidados medicos e medicamentosos; 

d) Disciplinar e controlar as formas empresariais 
e privadas da medicina, articulando-as com 0 

servi~o nacional de saude; 
e) Disciplinar e controlar a produ~iio, a comercia

liza~iio e 0 uso dos produtos quimicos, biol6-
gicos e farmaceuticos e outros meios de trata
mento e diagn6stico. 

4. 0 servi~o nacional de saude tern gestiio descentrali
zada e participada. 

Artigo, 65. 0 

(Habita~ao) 

1. Todos tern direito, para si e para a sua familia, 
a uma habita~iio de dimensiio adequada, em condi~oes 
de higiene e conforto e que preserve a intimidade pes
soal e a privacidade familiar. 

2. Para assegurar 0 direito a habita~:io, incumbe ao 
Estado: 

a) Programar e executar uma politica de habita
~iio inserida em pianos de reordenamento ge
ral do territ6rio e apoiada em pianos de urba
niza~iio que garantam a existencia de uma rede 
adequada de transportes e de equipamento so
cial; 

b) Incentivar e apoiar as iniciativas das comuni
dades locais e das popula~oes, ten dentes a re
solver os respectivos problemas habitacionais e 
a fomentar a cria~iio de cooperativas de habi
ta~ao e a autoconstrw;ao; 

c) Estimular a constru~iio privada, com subordi
na~iio ao interesse geral, e 0 acesso a habita
~iio pr6pria. 

3. 0 Estado adoptanl uma politica tendente a esta
belecer urn sistema de renda compativel com 0 rend i
mento familiar e de acesso a habita~iio pr6pria. 

4. 0 Estado e as autarquias locais exerceriio efec
tivo controlo do parque imobiliario, procederiio as ex
propria~oes dos solos urbanos que se revelem necessa
rias e definiriio 0 respectivo direito de utiliza~iio. 

Artigo 66. 0 

(Ambiente e qualidade de vida) 

I. Todos tern direito a urn ambiente de vida hu
mano, sadie e ecologicamente equilibrado e 0 dever de 
o defender. 

2. Incumbe ao Estado, por meio de organismos pr6-
prios e por apelo e apoio a iniciativas populares: 

a) Prevenir e controlar a polui~iio e os seus efei
tos e as formas prejudiciais de erosiio; 

b) Ordenar e prom over 0 ordenamento do terri
torio, tendo em vista uma correct a localiza,iio 
das actividades, urn equilibrado desenvolvi
mento s6cio-econ6mico e paisagens biologica
mente equilibradas; 

c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais 
e de recreio, bern como classificar e proteger 
paisagens e sitios, de modo a garantir a con
serva,iio' da natureza e a preserva~iio de valo
res culturais de interesse hist6rico ou artistico; 

d) Promover 0 aproveitamento racional dos recur
sos naturais, salvaguardando a sua capacidade 
de renova~iio e a estabilidade ecol6gica. 

Artigo 67. 0 

(Famflia) 

I. A familia, como elemento fundamental da socie
dade, tern direito a protec,iio da sociedade e do Es
tado e a efectiva~iio de todas as condi~oes que permi
tam a realiza~iio pessoal dos seus membros. 

2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protec
~iio da familia: 

a) Promover a independencia social e econ6mica 
dos agregados familiares; 

b) Promover a cria,iio de uma rede nacional de 
assistencia materno-infantil, de uma rede nacio-
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nal de creches e de infra-estruturas de apoio a 
familia, bern como uma politica de terceira 
idade; 

c) Cooperar com os pais na educa,ao dos filhos; 
d) Promover, pelos meios necessarios, a divulga<;iio 

dos metodos de planeamento familiar e organ i
zar as estruturas juridicas e tecnicas que perm i
tam 0 exercicio de uma paternidade consciente; 

e) Regular os impostos e os beneficios sociais, de 
harmonia com os encargos familiares; 

j) Definir, ouvidas as associa,ces representativas 
das familias, e executar uma politica de fami
lia com canicter global e integrado. 

, 
I Anigo 68.' 

(pslernidsde e mSlernidade) 

I. Os pais e as maes tern direito a protec,ao da so
ciedade e do Estado na realiza,ao da sua insubstitui
vel ac,ao em rela,ao aos mhos, nomeadamente quanto 
a sua educa~ao, com garantia de realiza~ao profissio
nal e de panicipa,ao na vida civica do pais. 

2. A maternidade e a paternidade constituem valo
res sociais eminentes. 

3. As mulheres trabalhadoras tern direito a especial 
protec,ao durante a gravidez e apos 0 pano, incluindo 
a dispensa do trabalho por periodo adequado, sem 
perda da retribui,ao ou de quaisquer regalias. 

Anigo 69.' 

(Infancis) 

1. As crian,as tern direito a protec,ao da sociedade 
e do Estado, com vista ao seu desenvohimento integral. 

2. As crian,as, panicularmente os orfaos e os aban
donados, tern direito a espeeial protec,ao da soeiedade 
e do Estado, contra todas as formas de discrimina,ao 
e de opressao e contra 0 exercieio abusivo de autori
dade na familia e nas demais institui,ces. 

Anigo 70. 0 

(Juventude) 

1. Os jovens, sobretudo os jovens trabalhadores, go
zam de proteC\:ao especial para efectiva,ao dos seus di
reitos econ6micos, sociais e culturais, nomeada
mente: 

0) No ensino, na forma,ao pro fissional e na cui
tura; 

b) No acesso ao primeiro emprego, no trabalho e 
na seguran,a social; 

c) Na educa,ao fisica e no despono; 
d) No aproveitamento dos tempos livres. 

2. A politica de juventude devera ter como objecti
vos prioritanos 0 desenvolvimento da personalidade dos 
jovens, a cria,ao de condi,6es para a sua efectiva in
tegra,ao na vida activa, 0 gosto pela cria,ao livre e 0 
sentido de servi,o a comunidade. . 

3. 0 Estado, em colabora,ao com as famHias, as es
colas, as empresas, as organiza,ces de moradores, as 
associa,6es e funda,oes de fins culturals e as colectivi-

dades de curtura e recreia, fomenta e apoia as organi
za,ces juvenis na prossecu,ao daqueles objectivos, bern 
como 0 interciimbio internacional da juventude. 

Anigo 71. 0 

(Deficieotes) 

I. Os cidadaos fisica ou mentalmente deficientes go
zam plenamente dos direitos e estao sujeitos aos deve
res consignados na Constitui,ao, com ressalva do exer
cicio ou do cumprimento daqueles para 05 quais se 
encontrem incapacitados. 

2. 0 Estado obriga-se a realizar uma politica nacio
nal de preven,ao e de tratamento, reabilita,ao e inte
gra~ao dos deficientes, a desenvolver uma pedagogia 
que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de res
peito e solidariedade para com eles e a assumir 0 en
cargo da efectiva realiza,ao dos seus direitos, sem pre· 
juizo dos direitos e deveres dos pais au tutores. 

3. 0 Estado apoia as associa,ces de deficiente;. 

Artigo 72.0 

fTerccira id:J.de) 

I. As pessoas idosas tern direito a seguram;a econo
mica e a condic;6es de habit3c;ao e convh'io familiar e 
comunitario que evitem e supercrn 0 isoJamento au a 
marginaliza,ao social. 

2. A politica de terceira idade engloba medidas de 
caracter economico, social e cultural tendentes a pro
porcionar as pessoas idosas oportunidade5 de realiza
,ao pessoal, atraves de uma panicipa,ao acti';a na vida 
da comunidade. 

CAPITULO \II 

Direitos e de\'eres culturais 

Anigo 73. 0 

(EdUC3~:iO, cullur3 e ci(ncb) 

I. Todos tern direito a educa,ao e a culluca. 
2. 0 Estado promove a democratiza,ao da eduea

,ao e as demais condi,ces para que a eduea,ao, reali
zada atraves da escola e de outros meio5 formativos t 

contribua para 0 desenvolvimento da personalidade, 
para 0 progresso social e para a participa,ao democra
tica na vida colectiva. 

3. 0 Estado pro move a democraliza,ao da cultura, 
incentivando e assegurando 0 acesso de todos os cida
daos a frui,ao e cria,ao cultural, em colabora,ao com 
os 6rgaos de comunica,ao social, as associa,ces e fun
da,ces de fins culturais, as colectividades de cultura e 
recreio, as associa,ces de defesa do patrimonio cultural, 
as organiza~5es de moradores e outros agentes culturais. 

4. A cria~ao e a investigac;ao cientificas, bern como 
a inova,ao tecnologica, sao incentivadas e apoiadas 
pelo Estado. 

Artigo 74. 0 

(Ensino) 

I. Todos tern 0 direito aD ensino com gara:ltia do 
direito a igualdade de oportunidades de aCeS50 e exito 
escolar. . 
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2. 0 ensino deve contribuir para superacao de desi
gualdades econ6micas, sociais e culturais, habilitar os 
cidadaos a participar democraticamente numa sociedade 
livre e promover a compreensao mutua, a toleriincia 
e 0 espirito de solidariedade. 

3. Na realizacao da politica de ensino incumbe ao 
Estado: 

0) Assegurar 0 en sino basico universal, obrigat6-
rio e gratuito; 

b) Criar urn sistema publico de educacao pre
·escolar; 

c) Garantir a educacao permanente e eliminar 0 

analfabetismo; 
tf) Garantir a todos os cidadaos, segundo as suas 

capacidades, 0 aces so aos graus mais elevados 
do ensino, da investigacao cientifica e da cria
cao artistica; 

e) Estabelecer progressivamente a gratuitidade de 
IOdos os graus de ensino; 

f) Inserir as escolas nas comunidades que servem 
e estabelecer a interligacao do ensino e das ac
tividades econ6micas, sociais e culturais; 

g) Prom over e apoiar 0 ensino especial para defi
cientes; 

h) Assegurar aos filhos dos emigrantes 0 ensino 
da lingua portuguesa e 0 acesso a cultura por
tuguesa. 

4. E proibido, nos term os da lei, 0 trabalho de 
menores em idade escolar. 

Artigo 75. 0 

(Enslno publico, particular e cooperatlvo) 

I. 0 Estado criara uma rede de estabelecimentos pu
blicos de ensino que cubra as necessidades de toda a 
populacao. 

2. 0 Estado reconhece e fiscaliza 0 ensino particular 
e cooperativo, nos termos da lei. 

Artigo 76. 0 

(Unlversldade e aceSSQ ao ensino superior) 

I. 0 regime de acesso a Universidade e as demais 
instituicoes de ensino superior garante a igualdade de 
oportunidades e a democratizaciio do sistema de ensino, 
devendo ter em conta as necessidades em quadros qua
lificados e a elevacao do nivel educativ~, cultural e cien
tifico do pais. 

2. As universidades gozam, nos termos da lei, de au
tonomia estatutaria, cientifica, pedag6gica, administra
tiva e financeira. 

Artigo 77. 0 

(Participa~io democnitica no eosino) 

1. Os professores e alunos tern 0 direito de partici
par na gestao democratica das escolas, nos termos da 
lei. 

2. A lei regula as formas de participacao das asso
ciacoes de professores, de alunos, de pais, das comu
nidades e das instituicoes de caracter cientifico na de
finicao da politica de ensino. 

Artigo 78. 0 

(Frul~io e cria~o cullural) 

1. Todos tern direito a fruicao e criaciio cultural, 
bern como 0 dever de preservar, defender e valorizar 
o patrim6nio cultural. 

2. Incumbe ao Estado, em colaboraciio com todos 
os agentes culturais: 

0) Incentivar e assegurar 0 acesso de todos os ci
dadiios, em especial dos trabalhadores, aos 
meios e instrumentos de acCiio cultural, bern 
como corrigir as assimetrias existentes no pais 
em tal dominio; 

b) Apoiar as iniciativas que estimulem a criaciio 
individual e colectiva, nas suas multiplas for
mas e expressoes, e uma maior circulacao das 
obras e dos bens culturais de qualidade; 

c) Promover a salvaguarda e a valorizacao do pa
trim6nio cultural, IOrnando-o elemento vivifi
cad or da identidade cultural comum; 

tf) Desenvolver as relacoes culturais com todos os 
povos, especialmente os de lingua portuguesa, 
e assegurar a defesa e a promociio da cultura 
portuguesa no estrangeiro; 

e) Articular a politica cultural e as demais politicas 
sectoriais. 

Artigo 79. 0 

(Cullura fisica e desporto) 

I. Todos tern direito a cultura fisica e ao desporto. 
2. Incumbe ao Estado, em colaboral'ao com as es

colas e as associacoes e colectividades desportivas, pro
mover, estimular, orientar e apoiar a pratica e a difu
sao da cultura fisica e do desporto, bern como prevenir 
a violencia no des porto . 

PARTE II 

Organiza~o econ6mica 

TiTULO I 

Prlncipios gerais 

Artigo 80. 0 

(Principlos rundamentais) 

A organizal'ao econ6mico-social assenta nos seguin
tes principios: 

0) Subordinal'ao do poder econ6mico ao poder 
politico democnltico; 

b) Coexistencia do sector publico, do sector pri
vado e do sector cooperativo e social de pro
priedade dos meios de produciio; 

c) Apropriaciio colectiva de meios de produCiio e 
solos, de acordo com 0 interesse publico, bern 
como dos recursos naturais; 

tf) Planificaciio democdtica da economia; 
e) Protecciio do sector cooperativo e social de pro

priedade dos meios de produciio; 
f) Intervencao democratica dos trabalhadores. 
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Artigo 81. 0 

([ncumbinclas prioritarias do Estado) 

Incumbe prioritariamente ao Estado no ambito eco
n6mico e social: 

a) Promover 0 aumento do bem-estar social e eco
i n6mico e da qualidade de vida do povo, em es
. pecial das classes mais desfavorecidas; 

b) Operar as necessarias correC\:oes das desigual
dades na distribui,iio da riqueza e do rendi
mento; 

c) Assegurar a plena utiliza,iio das for,as produ
tivas, designadamente zelando pela eficiencia do 
sector publico; i 

d) Orientar 0 desenvolvimento econ6mico e social 
no senti do de urn crescimento equilibrado de to
dos os sectores e regioes e eliminar progressi
vamente as diferen,as econ6micas e sociais en
tre a cidade e 0 campo; 

e) Eliminar e impedir a forma,iio de monop6lios 
privados, bern como reprimir os abusos do po
der econ6mico e todas as pnlticas lesivas do in
teresse geral; 

j) Assegurar a eq uilibrada concorrencia entre as 
empresas; 

g) Desenvolver as rela,oes econ6micas com todos 
os povos, salvaguardando sempre a independen
cia nacional e os interesses dos portugueses e 
da economia do pais; . 

h) Eliminar os latifundios e reordenar 0 mini
fundio; 

I) Assegurar a participa,iio das organiza,oes re
presentativas dos trabalhadores e das organiza
,oes representativas das actividades econ6micas 
na defini,iio, na execu,iio e no controlo das 
principais medidas econ6micas e sociais; 

J) Proteger 0 consumidor; 
l) Criar as estruturas juridicas e tecnicas necessa

rias It instaura,iio de urn sistema de plane a
mento democratico da economia; 

m) Assegurar uma politica cientifica e tecnol6gica 
favoravel ao desenvolvimento do pais; 

n) Adoptar uma politica nacional de energia, com 
preserva,iio dos recursos naturais e do equili
brio ecol6gico, promovendo, neste dominio, a 
coopera,iio internacional. 

Artigo 82.0 

(Sectores de proprledade do! meios de produ~io) 

1. E garantida a coexistencia de tres sectores de pro
priedade dos meios de produ,iio. 

2. 0 sector publico e constituido pelos meios de pro
du,iio cujas propriedade e gestiio pertencem ao Estado 
ou a outras entidades publicas. 

3. 0 sector privado e constituldo pelos meios de pro
du,ao cuja propriedade ou gestiio pertence a pessoas 
singulares ou colectivas privadas, sem prejuizo do dis
posto no numero seguinte. 

4. 0 sector cooperativo e social compreende especi
ficamente: 

0) Os meios de produ,iio possuidos e geridos por 
cooperativas, em obediencia aos principios coo
perativos; 

b) Os meios de produ,iio comunitarios, possufdos 
e geridos por comunidades locais; 

c) Os meios de produ,iio objecto de explora,iio 
colectiva por trabalhadores. 

Artigo 83.· 

(Requlsitos de apropria.;io coledlva) 

A lei determinara os meios e as formas de interven
,iio e de apropria,iio colectiva dos meios de produ,iio 
e solos, bern como os criterios de fixa,iio da corres
pondente indemniza,iio. 

Artigo 84. 0 

(Domlnio publico) 

I. Pertencem ao domfnio publico: 

a) As aguas territoriais com seus leitos e os fun
dos marinhos contiguos, bern como os lagos, 
lagoas .. cursos de agua navegaveis ou flutua
veis, com os respectivos leitos; 

b) As camadas aereas superiores ao territ6rio 
acima do limite reconhecido ao proprietario ou 
superficiario; 

c) Os jazigos minerais, as nascentes de aguas mi
neromedicinais, as cavidades naturais subterra
neas existentes no subsolo, com excep,iio das 
rochas, terras comuns e outros materiais habi
tualmente usados na constru,iio; 

d) As estradas; 
e) As linhas f"rreas nacionais; 
j) Qutros bens como tal c1assificados por lei. 

2. A lei define quais os bens que integram 0 domf
nio publico do Estado, 0 dominio publico das regioes 
aut6nomas e 0 dominio publico das autarquias locais, 
bern como 0 seu regime, condi,oes de utiliza,iio e Ii
mites. 

Artigo 85. 0 

(~aclonaliza~oes efectuadas depois de 25 de Abril de 1974) 

I. A reprivatiza,iio da titularidade ou do direito de 
explora,iio de meios de produ,iio e outros bens nacio
nalizados depois de 25 de Abril de 1974 s6 podera 
efectuar-se nos termos de lei-quadro aprovada por 
maioria absoluta dos Deputados em efectividade de 
fun,oes. 

2. As pequenas e medias empresas indirectamente na
cionalizadas situadas fora dos sectores basicos da eco
nomia poderiio ser reprivatizadas nos termos da lei. 

Artigo 86. 0 

(Cooperallvas e experihc:ias de aotogestso) 

I. 0 Estado estimula e apoia a cria,iio e a activi
dade de cooperativas. 

2. A lei definira os beneficios fiscais e financeiros 
das cooperativas, bern como condi,oes mais favoraveis 
It obten,iio de credito e auxilio tecnieo. 

3. Siio apoiadas pelo Estado as experiencias viaveis 
de autogestilo. 
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Artigo 87. 0 

(Empresas prindas) 

I. 0 Estado fisealiza 0 respeito da Constitui~ao e da 
lei pelas empresas privadas e protege as pequenas e me
dias empresas economicamente viaveis. 
; 2. 0 Estado so pode intervir na gestao de empresas 
privadas a titulo transit6rio, nos cases expressamente 
previstos na lei e, em regra, mediante previa deeisao 
judicial. 

3. A lei definira os seetores basicos nos quais e ve
dada a aetividade as empresas privadas e a outras en
tidades da mesma natureza. 

Artigo 88. 0 

(Acth'idade econ6mica e investimcntos cstrangeiros) 

A lei disciplinara a aetividade economica e os inves
timentos por parte de pessoas singulares ou colectivas 
estrangeiras, a fim de garantir a sua eontribui~ao para 
o desenvolvimento do pais e defender a independeneia 
nacional e as interesses dos trabalhadores. 

Artigo 89. 0 

(Meios de produ~io em .bandono) 

1. Os meios de produ~ao em abandono podem ser 
expropriados em condi~oes a fixar pela lei, que tenl em 
devida eonta a situa~ao especifica da propriedade dos 
trabalhadores emigrantes. 

2. Os meios de produ,ao em abandono injustificado 
podem ainda ser objecw de arrendamento ou de con
cessao de explora~ao compulsivos, em condi~oes a fi
xar por lei. 

Artigo 90. 0 

(Participa-;iio dos lrabalbadores DS gestio) 

Nas unidades de produ~ao do sector publico e asse
gurada uma participa~ao efectiva dos trabalhadores na 
respectiva gestao. 

TfTULO II 

Pianos 

Artigo 91. 0 

(Objectivos dos pianos) 

Os pianos de desenvolvimento economico e social te
rao por objectivo prom over 0 crescimento economico, 
o desenvolvimento harmonioso de sectores e regioes, 
a justa reparti~ao individual e regional do produto na
cional, a coordena~ao da politica economica com as po
liticas social, edueacional e cultural, a preserva~ao do 
equilibrio ecologico, a defesa do ambiente e a quali
dade de vida do povo portugues. 

Artigo 92.0 

(Natureza dos pianos) 
. " 

Os pianos de desenvolvimento economico e social de 
medio prazo e 0 plano anual, que tern a sua expressao 

financeira no Or~amento do Estado e contem as orien· 
ta~6es fundamentais dos pianos sectoriais e regionais, 
a aprovar no desenvolvimento da politica economica, 
sao elaborados pelo Governo de acordo com 0 seu pro
grama. 

Artigo 93. 0 

(Elabora~iio dos pianos) 

I, Compete it Assembleia da Republica aprovar as 
grandes op~oes correspondentes a cada plano e apre
ciar os respectivos relatorios de execu~ao. 

2. A proposta de lei das gran des op~oes correspon· 
dentes a cada plano senl acompanhada de relatorio so
bre as grandes op~oes globais e sectoriais, incluindo a 
respectiva fundamenta~ao com base nos estudos pre
paratorios. 

Artigo 94. 0 

(Execu~io dos pianos) 

A execu~ao dos pianos deve ser deseentralizada, reo 
gional e sectorialmente, sem prejuizo da sua coorde
na~ao pelo Governo. 

Artigo 95. 0 

(Conselho Economico e Social) 

I. 0 Conselho Economico e Social e 0 orgao de con
sulta e concerta~ao no dominio das politicas economica 
e social, participa na elabora~ao dos pianos de desen
volvimento econ6mico e social e exerce as demais fun
~oes que Ihe sejam atribuldas por lei. 

2. A lei define a composi~ao do Conselho Econo
mico e Social, do qual farao parte, designadamente, 
representantes do Governo, das organiza~6es represen
tativas dos trabalhadores, das organiza,oes represen
tativas das actividades economicas, das regiiies auto
nomas e das autarquias locais. 

3. A lei define ainda a organiza~ao e 0 funciona
menW do Conselho Economico e Social, bern como 0 

estatuto dos seus membros. 

TfTULO III 

Politicas agricola, comercial e industrial 

Artigo 96. 0 

(ObJectivos da politica agricola) 

I. Sao objectivos da politica agricola: 

0) Aumentar a produ~ao e a produtividade da 
agricultura, dotando-a das infra-estruturas e dos 
meios humanos, tecnicos e financeiros adequa
dos, tendentes a assegurar 0 melhor abasteci
mento do pais, bern como 0 incremento da ex
porta,ao; 

b) Promover a melhoria da situa~ao economica, 
social e cultural dos trabalhadores rurais e'dos 
agricultores, a racionaliza~ao das estruturas 
fundhlrias e 0 acesso a propriedade ou it posse 
da terra e demais meios de produ~ao directa
mente utilizados na sua explora~ao por parte 
daqueles que a trabalham; 
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c) Criar as condi~iles necessarias para atingir a 
igualdade efectiva dos que trabalham na agri
cultura com os demais trabalhadores e evitar 
que 0 sector agricola seja desfavorecido nas re
la~oes de troca com os outros sectores; 

d) Assegurar 0 uso e a gestao racionais dos solos 
e dos restantes recursos naturais, bem como a 
manuten~ao da sua capacidade de regenera~ao; 

e) Incentivar 0 associativismo dos agricultores e 
a explora~ao directa da terra. 

2. 0 Estado promoveni uma politica de ordena
mento e reconversao agniria, de acordo com os condi
cionalismos ecol6gicos e sociais do pais. 

Artigo 97. 0 

(EljmIDa~io dos latifundios) 

I. 0 redimensionamento das unidades de explora~ao 
agricola que tenham dimensao excessiva do ponto de 
vista dos objectivos da politica agricola seni regulado 
por lei, que devera preyer, em caso de expropria,ao, 
o direito do proprietario II correspondente indemniza
~ao e II reserva de area suficiente para a viabilidade 
e a racionalidade da sua pr6pria explora~ao. 

2. As terras expropriadas serao entregues a titulo de 
propriedade ou de posse, nos termos da lei, a pequenos 
agricultores, de preferencia integrados em unidades de 
explora~iio familiar, a cooperativas de trabalhadores ru
rais ou de pequenos agricultores ou a outras formas de 
explora,ao por trabalhadores, sem prejuizo da estipu
la~ao de um periodo probat6rio da efectividade e da ra
cionalidade da respectiva explora,ao antes da outorga da 
propriedade plena. 

Artigo 98. 0 

(Rtdimensionameoto do minllundio) 

Sem prejuizo do direito de propriedade, 0 Estado 
promovera, nos termos da lei, 0 redimensionamento das 
unidades de explora~ao agricola com dimensao inferior 
II adequada do ponto de vista dos objectiv~s da poli
tica agricola, nomeadamente atraves de incentivos ju
ridicos, fiscais e crediticios II sua integra~ao estrutural 
ou meramente econ6mica, designadamente cooperativa, 
ou p~r recurso a medidas de emparcelamento. 

Artigo' 99. 0 

(F ormas de ex.plora~io de terra arbeia) 

I. Os regimes de arrendamento e de outras formas 
, de explora~ao de terra alheia serao regulados por lei 

de modo a garantir a estabilidade e os legitimos inte-
resses do cultivador. . 

2. Sao proibidos os regimes de aforamento e colo
nia e serao criadas condi~oes aos cultivadores para a 
efectiva aboli,ao do regime de parceria agricola. 

Artigo 100.°" 

(Auxflio do Estado) 

1. Na prossecu,ao dos objectivosda politica agricola 
o Estado apoiara preferencialmente os pequenos e me
dios agricultores, nomeadamente quando integrados em 
unidades de explora~ao familiar, individualmente ou as-

sociados em cooperativas, bem como as cooperativas 
de trabalhadores agricolas e outras formas de explora
~ao p~r trabalhadores. 

2. 0 apoio do Estado compreende, designadamente: 
0) Concessao de assistencia tecnica; 
b) Apoio de empresas publicas e de cooperativas 

de comercializa~ao a mont ante e a jusante da 
produ~ao; 

c) Socializa,ao dos riscos resultantes dos aciden
tes c1imatericos e fitopatol6gicos imprevisiveis 
ou incontrolaveis; 

d) Estimulos ao associativismo dos trabalhadores 
rurais e dos agricultores, nomeadamente II consti
tui~ao por eles de cooperativas de produ~ao, 'de 
compra, de venda, de transforma~ao e de servi,os 
e ainda de outras formas de explora~ao por tra
balhadores. 

Artigo 101. 0 

(Partlcipa~o aa dennJ~o da poUtia agricola) 

Na defini,ao da politica agricola e assegurada a par
ticipa~ao dos trabalhadores rurais e dos agricultores 
atraves das suas organiza~6es representativas, 

Artigo 102. 0 

(Objectlvos dB politics comerdal) 

Sao objectivos da politica comercial: 
0) A concorrencia salutar dos agentes mercantis; 
b) A racionaliza~ao dos circuit os de distribui~ao; 
c) 0 combate as actividades especulativas e as pra

ticas comerciais restritivas; 
d) 0 desenvolvimen to e a diversifica~ao das rela

~oes econ6micas externas; 
e) A protec~ao dos consumidores. ' 

Artigo 103. 0 

(Objectil'oS da politica Industrial) 

Sao objectivos da politica industrial: 
0) 0 aumento da produ~iio industrial num qua

dro de moderniza~iio e ajustamento de interes
ses sociais e econ6micos e de integra9ao inter· 
nacional da economia portuguesa; 

b) 0 refor~o da inova~iio industrial e tecnol6gica; 
c) 0 aumento da competitividade e da produtivi

dade das empresas industriais; 
d) 0 apoio as pequenas e medias empresas e, em 

geral, as iniciativas e empresas geradoras de em
prego e fomentadoras de exporta~ao ou de 
substitui~ao de importa~6es; 

e) 0 apoio II projec~iio internacional das empre
sas portuguesas. 

TiTULO IV 

Sistema flnancelro e fiscal 

Artigo 104. 0 

(Sistema fin8Dcclro) 

o sistema financeiro e estruturado por lei, de modo 
a garantir a forma~ao, a capta~iio e a seguran~a das 
poupan~as, bern como a aplica~ao dos meios financei
ros necessarios ao desenvolvimento, econ6mico e social. 
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Artigo lOS. 0 

(Banco de Portugal) 

o Banco de Portugal, ·como banco centra(nacional, 
colabora na defini9ao e execu9ao das politicas mone
taria e financeira e emite moeda, nos termos da lei. 

Artigo 106. 0 

(Sistema fiscal) 

1. 0 sistema fiscal visa a satisfa9ao das necessida
des financeiras do Estado e outras entidades publicas 
e uma reparti9ao justa dos rendimentos e da riqueza. 

2. Os impostos sao criados por lei, que determina 
a incidencia, a taxa, os beneficios fiscais e as garan
tias dos contribuintes. 

3. Ninguem pode ser obrigado a pagar impostos que 
nao tenham sido criados nos termos da Constitui9ao 
e cuja liquida9ao e cobran9a se nao fa9am nas formas 
prescritas na lei. 

Artigo 107.0 

(lmpostos) 

1. 0 imposto sobre 0 rendimento pessoal visara a 
diminui9ao das desigualdades e sera unico e progres
sivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos 
do agregado familiar. 

2. A tributa9ao das empresas incidira fundamental
mente sobre 0 seu rendimento real. 

3. 0 imposto sobre sucessoes e doa90es sera progres
sivo, de forma a contribuir para a igualdade entre os 
cidadaos. 

4. A tributa9iio do consumo visa adaptar a estrutura 
do consumo it evolu9ao das necessidades do desenvol
vimento econ6mico e da justi~ social, devendo one
rar os consumos de luxo. 

Artigo 108. 0 

(O~meDto) 

1. 0 Or9amento do Estado contem: 

a) A discrimina9ao das receitas e despesas do Es
tado, incluindo as dos fundos e servi90s aut6-
nomos; 

b) 0 or9amento da seguran9a social. 

2. 0 Or9amento e elaborado de harmonia com as 
grandes op90es do plano anual e tendo em conta as 
obriga90es decorrentes de lei ou de contrato. 

3. 0 Or9amento e unitano e especifica as despesas 
segundo a respectiva classifica~o orgaruca e funcional, 
de modo a impedir a existencia de dota90es e fundos 
secretos, podendo ainda ser estruturado por programas. 

4. 0 Or~ento preve as receitas necessanas para 
cobrir as despesas, definindo a lei as regras da sua exe
cU9ao, as condi90es a que devera obedecer 0 recurso 
ao credito publico e os criterios que deverao presidir 
its altera90es que, durante a execu9ao, poderao ser in
troduzidas pelo Governo nas rubricas de c1assifica9iio 
orgiinica no ambito de cada programa or~enta1 apro
vado pela Assembleia da Republica, tendo em vista a 
sua plena realiza9ao. 

Artigo 109. 0 

(FJabora~o do Or~amento) 

1. A lei do Or9amento e elaborada, organizada, vo
tada e executada de acordo com a respectiva lei de en
quadramento, que incluin1 0 regime atinente 11 elabo
ra9iio e execu9iio dos or9amentos dos fundos e servi90s 
aut6nomos. 

2. A proposta de Or9amento e apresentada e votada 
nos prazos fixados na lei, a qual preve os procedimen
tos a adoptar quando aqueles nao puderem ser cum
pridos. 

3. A proposta de Or9amento e acompanhada de re-
lat6rios sobre: . 

a) A previsao da evolu9ao dos principais agrega
dos macroecon6micos com influencia no Or9a
mento, bern como da evolu9aO da massa mo
netaria e suas contrapartidas; 

b) A justifica9iio das varia9iies de previsoes das re
ceitas e despesas relativamente ao Or9amento 
anterior; 

c) A divida publica, as opera90es de tesouraria e 
as contas do Tesouro; 

d) A situa9ao· dos fundos e servi90~ aut6no
mas; 

e) As transferencias or9amentais para as regioes 
aut6nomas; 

f) As transferencias financeiras entre Portugal e 
o exterior com incidencia na pro posta de Or
~amento; 

g) Os beneficios fiscais e a estimativa da receita 
cessante. 

Artigo 110. 0 

(FIscaliza~o) 

A execu9ao do Or9amento sera fiscalizada pelo Tri
bunal de Contas e pela Assembleia da Republica, que, 
precedendo parecer daquele tribunal, apreciara 
e aprovara a Conta Geral do Estado, inc1uindo a 
da seguran9a social. 

PARTE III 

Organizll\:8o do puder politico 

TiTULO I 

Prlnciplos gerais 

Artigo 111. 0 

(Tltularidade e exerdclo do poder) 

o poder politico pertence ao povo e e exercido nos 
termos da Constitui9ao. . 

Artigo 112.0 

(Partlclpa~o polftia dos cldadios) 

A participa9ao directa e activa dos cidadaos na vida 
politica constitui condi9ao e instrumento fundamental 
de consolida9ao do sistema democratico. 
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Anigo 113. 0 

(Orgios de soberania). 

1. Sao 6rgaos de soberania 0 Presidente da Repu
blica, a Assembleia da Republica, 0 Governo e os Tri
bunais. 

2. A formal'ao, a composil'ao, a competeneia e 0 

funcionamento dos 6rgaos de soberania sao os defi
nidos na Constituil'ao. 

• 

Artigo 114.' 

(Separa~ii.o e inlerdepcndencia) 

I. Os orgaos de soberania devem observar a sepa
ral'ao e a interdependencia estabelecidas na Consti
tuil'ao. 

2. Nenhum orgao de soberania, de regiao aut6noma 
ou de poder local pode delegar os seus poderes nou
tros orgaos, a nao ser nos casos enos termos expres
samente previslos na Constitui~ao e na lei. 

Artigo liS.' 

(Aetas Dormativos) 

I. Sao actos legislativos as leis, os decretos-Ieis e os 
decretos legislativos regionais. 

2. As leis e os decretos-Ieis tern igual valor, sem pre
juizo do valor reforl'ado das leis organicas e da subor
dinal'ao as correspondentes leis dos dec ret os-leis publi
cad os no uso de autorizal'ao legislativa e dos que 
desenvolvam as bases gerais dos regimes juridicos. 

3. Os decretos legislativos regionais versam sobre ma
terias de interesse especifico para as respectivas regioes 
e nao reservadas a Assembleia da Republica ou ao Go
verno, naD podendo dispor contra as leis gerais da Re
publica, sem prejuizo do disposto na alinea b) do n.O I 
do artigo 229.' 

4. Sao leis gerais da Republica as leis e os decretos
-leis cuja razao de ser envolva a sua aplica,ao sem re
servas a todo 0 territ6rio nacional. 

S. Nenhuma lei pode criar outras categorias de ac
tos legislativos ou conferir a actos de outra natureza 
o poder de, com eficacia externa, interpretar, integrar, 
modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus pre
ceitos. 

6. Os regulamentos do Governo revestem a forma 
de decreto regulamentar quando tal seja determinado 
pela lei que regulamentam, bern COmo no caso de re
gulamentos independentes. 

7. Os regulamentos devem indicar expressamente as 
leis que visam regulamentar ou que definem a compe
teneia subjectiva e objectiva para a sua emissao. 

Artigo 116.' 

(principios gerais de direito eleitoral) 

I. 0 sufr:lgio directo, secreto e peri6dico constitui 
a regra geral de designa,ao dos titulares dos 6rgaos 
electivos da soberania, das reg iDes autonomas e do po
der local. 

2. 0 recenseamento eleitoral e ofieioso, obrigat6rio, 
permanente e unico para todas as eJeil'iies por sufra
gic directo e universal. 

3. As campanhas eleitorais regem-se pel os seguintes 
• •• pnnclplOs: 

a) Liberdade de propaganda; . 
b) Igualdade de oportunidades e de tratamento das 

diversas candidaturas; 
c) Imparcialidade das entidades publicas perante 

as candidaturas; 
d) Fiscaliza,ao das contas eleitorais. 

4. Os eidadaos tern 0 dever de colaborar com a ad
ministra,ao eleitoral, nas form as previstas na lei. 

S. A conversao dos votos em mandatos far-se-a de 
harmonia com 0 principio da representa,ao propor
eional. 

6. No acto de dissolu,ao de 6rgaos colegiais basea
dos no sufragio directo tern de ser marc ada a data das 
novas elei~6es, que se realizanio nos noventa dias se
guintes e pel a lei eleitoral vigente ao tempo da dis so
IUl'ao, sob pena de inexistencia juridica daquele acto. 

7. 0 julgamento da regularidade e da validade dos 
actas de processo eleitoral compete aos tribunais. 

Artigo 117.' 

(Partido! politicos e dlreHo de oposi.;B.o) 

I. Os partidos politicos participam nos orgaos ba
seados no sufnigio universal e directo, de acordo com 
a sua representatividade eleitoral. 

2. E reconhecido as minorias 0 dire ito de oposi,ao 
dernocnitica, nos termos da Constitui~ao. 

3. Os partidos politicos represent ados na Assembleia 
da Republica e que nao fa,am parte do Governo gozam, 
designadamente, do direito de serem informados regu
lar e directamente pelo Governo sobre 0 andamento dos 
principais assuntos de interesse publico, de igual direito 
gozando os partidos politicos represent ados em quais
quer outras assembleias designadas por elei,ao direct a 
relativamente aos correspondentes executivos de que nao 
fa,am parte. 

Artigo 118.' 

(Referendo) . 

I. Os cidadiios eleitores recenseados no territorio na
eional podem ser chamados a pranuneiar-se direct a
mente, a titu~o vinculativo, at raves de referendo, por 
decisao do Presidente da Republica, mediante proposta 
da Assembleia da Republica ou do Governo,· nos ca
sas enos terrnos previstos na Constitui~ao e na lei. 

2. 0 referendo s6 pode ter por objecto questiies de 
relevante interesse naeional que devam ser decididas 
pela Assembleia da Republica ou pelo Governo atra
ves da aprova,ao de conven,ao internacional ou de acto 
legislativo. 

3. Sao excluidas do limbito do referendo, design a
damente, as altera,oes a Constitui,ao, as materias pre
vistas nos artigos 164.' e 167.' da Constitui,ao e as 
questiies e os actos de conteudo or,amental, tributario 
au financeiro. 

4. Cada referendo recaira sobre uma s6 materia, de
venda as questiies ser formuladas em termos de sim ou 
nao, com objectividade. clareza e precisao, nurn nu
mero maximo de perguntas a fixar por lei, a qual de
terminara igualmente as demais condi,iies da formula
,ao e efectiva,ao de referendos. 



5444-(20) DlARIO DA REPUBLICA - 1. SERIE-A N.· 273 - 25-11-1992 

5. Sao excluidas a convoca~ao e a efeetiva~o de re
ferendos entre a data da convoca~ao e a da realiza~ao 
de elei~oes gerais para os 6rgaos de soberania, de go
verno pr6prio das regioes aut6nomas e do poder lo
cal, bern como de Deputados ao Parlamento Europeu. 

6. 0 Presidente da Republica submete a fiscaliza~ao 
prevenliva obrigat6ria da constitucionalidade e da legali
dade as propostas de referendo que Ihe tenham sido re
metidas pela Assembleia da Republica ou pelo Govemo. 

7. Sao aplicaveis ao referendo, com as necessarias 
adapta~oes, as normas constantes dos n." 1; 2, 3, 4 e 
7 do artigo 116.· 

8. As propostas de referendo recusadas pelo Presi
dente da Republica ou objecto de resposta negativa do 
eleitorado nao podem ser renovadas na mesma sessao 
legislativa, salvo nova elei~ao da Assembleia da Repu
blica, ou ate II demissao do Governo. 

Artigo 119.· 

(6rgios colegiais) 

1. As reunioes das assembleias que funcionem como 
6rgaos de soberania, das regiaes aut6nomas ou do po
der local sao publicas, excepto nOs casos previstos na lei. 

2. As delibera~aes dos 6rgaos colegiais sao tomadas 
com a presen~a da maioria do numero legal dos seus 
membros. 

3. Salvo nos casos previstos na Constitui~ao, na lei 
enos respectivos regimentos, as delibera~aes dos 6r
gaos colegiais sao tomadas II pluralidade de votos, nao 
contando as absten~6es para 0 apuramcnto da maioria. 

Artigo 120.· 

(Estaluto dos tUulares de cargos politicos) 

1. Os titulares de cargos politicos respondem poli
tica. civil e criminalmente pel os actos e omissaes que 
pratiquem no exercicio das suas fun~aes. 

2. A lei dispae sobre os deveres, responsabilidades 
e incompatibilidades dos titulares de cargos politicos, 
bern como sobre os respectivos direitos, regalias e imu
nidades. 

3. A lei deterrnina os crimes de responsabilidade dos 
titulares de cargos politicos, bern como as san~aes apli
caveis e os respectivos efeitos, que podem incluir a des
tituil'ao do cargo ou a perda do mandato. 

Artigo 121. 0 

(Principlo da reDova~o) 

Ninguem pode exercer a titulo vitalicio qualquer 
cargo politico de ambito nacional, regional ou local. 

Artigo 122.0 

(publicidade dos actos) 

1. Sao publicados no jornal oficial, Diario do Re
publica: 

a) As leis constitucionais; 
b) As conven~aes internacionais e oS respectivos 

avisos de ratifica~ao, bern como os restantes 
avisos a elas respeitantes; 

c) As leis, os deeretos-leis e os decretos legislati-
vos regionais; 

d) Os decretos do Presidente da Republica; 
e) As resolu~aes da Assembleia da Republica e das 
. Assembleias Regionais dos A~ores e da Madeira; 
1) Os regimentos da Assembleia da Republica, do 

Conselho de Estado e das Assembleias Regio
nais dos A~ores e da Madeira; 

g) As decisoes do Tribunal Constitucional, bern 
como as dos outros tribunais a que a lei con
fira for~a obrigat6ria geral; 

h) Os decretos regulamentares e os demais decre
tos e regulamentos do Governo, bern como os 
decretos dos Ministros da Republica para as re
giaes aut6nomas e os decretos regulamentares 
regionais; , 

,) Os resultados de elei~aes e de referendos de am
bito nacional. 

2. A falta de publicidade dos actos previstos no nu
mero anterior e de qualquer acto de conteudo generico 
dos 6rgilos de soberania, das regiaes aut6nomas e do 
poder local implica a sua ineficacia juridica. 

3. A lei determina as formas de publicidade dos de
mais actos e as consequencias da sua falta. 

TiTULO II 

Presldente da Republica 

CAPiTULO I 

Estatuto e elel~jjo 

Artigo 123.· 

(Dennl~io) 

o Presidente da Republica representa a Republica Por
tuguesa, garante a independencia nacional, a unidade do 
Estado e 0 regular funcionamento das inslitui~oes de
mocraticas e e, por inerencia, Coman dante Supremo das 
For~as Armadas. 

Artigo 124.0 

(Elel~o) 

1. 0 Presidente da Republica e eleito por sufragio 
universal, directo e secreto dos cidadaos portugueses 
eleitores, recenseados no territ6rio nacional. 

2. 0 direito de voto e exercido presencialmente no 
territ6rio nacional. 

Artigo 125.0 

(EleglbWd.de) 

Silo eleglveis os cidadilos eleitores, portugueses de 
origem, maiores de 35 anos. 

Artigo 126. 0 

(RedeglbWdode) 

I. Nilo e adrnitida a reelei~o para urn terceiro man
dato consecutivo, nem durante 0 quinquenio imedia
tamente subsequente ao termo do segundo mandato 
consecutivo. 
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2. Se 0 Presidente da Republica renunciar ao cargo, 
nao podeni candidatar -se nas elei90es imediatas nem nas 
que se realizem no quinquenio imediatamente subse
quente Ii remincia. 

Artigo 127.0 

(Candida'unu) 
I 

1. As candidaturas para Presidente da Republica sao 
propostas por urn minimo de 7500 e urn maximo de 
15000 cidadaos eleitores. 

2. As candidaturas devem ser apresentadas ate trinta 
dias antes da data marcada para a elei9aO, perante 0 

Tribunal Constitucional. 
3. Em caso de morte de qualquer candidato ou de 

qualquer outro facto que 0 incapacite para 0 exercicio 
da fun9aO presidencial, sera reaberto 0 processo elei
toral, nos termos a definir por lei. 

Artigo 128.· 

(Data da eleJ~o) 

1. 0 Presidente da Republica sera eleito entre 0 se
xagesimo e 0 trigesimo dia anteriores ao termo do man
dato do seu antecessor ou entre 0 sexagesimo e 0 no
nagesimo dia posteriores Ii vagatura do cargo. 

2. A elei9ao nao podera efectuar-se nos noventa dias 
anteriores ou posteriores Ii data de elei90es para a As
sembleia da Republica. 

3. No caso previsto no numero anterior, a elei9ao 
efectuar-se-a entre 0 nonagesimo e 0 centesimo dia pos
teriores Ii data das elei90es para a Assembleia da Re
publica, sendo 0 mandato do Presidente cess ante au
tomaticamente prolongado pelo periodo necessmo. 

4. A data da realiza9ao do primeiro dos dois possi
veis sufragios sera marcada de forma a permitir que 
ambos se realizem dentro dos period os referidos nos 
n.·'le3. 

Artigo 129.· 

(Sistema eleUoral) 

1. Sera eleito Presidente da Republica 0 candidato que 
obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, 
nao se considerando como tal os votos em branco. 

2. Se nenhum dos candidatos obtiver esse numero de 
votos, proceder-se-a a segundo sufragio no vigesimo 
primeiro dia subsequente Ii primeira vota9aO. 

3 .. A este sufragio concorrerao apenas os dois can
didatos mais votados que nao tenham retirado a can-
didatura. . 

Artigo 130.· 

(posse e Juramento) 

1. 0 Presidente eleito tomaposse perante a Assem
bleia da Republica. 

2. A posse efectua-se no ultimo diado mandato do 
Presidente cess ante ou, no caso de elei9ao por vaga
tura, no oitavo dia subsequente ao da publica9aO dos 
resultados eleitorais. 

3. No acto de posse 0 Presidente da Republica eleito 
prestara a seguinte dec1ara9ao de compromisso: 

Juro por minha honra desempenhar /ie/mente as 
fun,oes em que /ico investido e defender, cumprir 
e fazer cumprir a Constitui,iio da Republica Por
tuguesa. 

Artigo 131.· 

(Mandato) 

1. 0 mandato do Presidente da Republica tern a du
ra9ao de cinco anos e termina com a posse do novo 
Presidente eleito. 

2. Em caso de vagatura, 0 Presidente da Republica 
a eleger inicia urn novo mandato. 

Artigo 132.· 

(AusfDcia do terrh6rio DBcional) 

1. 0 Presidente da Republica nao pode ausentar-se 
do territorio nacional sem 0 assentimento da Assem
bleia da Republica ou da sua Comissao Permanente, 
se aquela nao estiver em funcionamento. 

2. 0 assentimento e dispensado nos casos de passa
gem em transito ou de viagem sem caracter oficial de 
dura9aO nao superior a cinco dias, devendo, pon!m, 0 

Presidente da Republica dar previo conhecimento de
las Ii Assembleia da Republica. 

3. A inobservancia do disposto no n.· 1 envolve, de 
pleno direito, a perda do cargo. 

Artigo 133.· 

(RespoDsabilidade crlmlnaJ) 

1. Por crimes praticados no exerdcio das suas fun-
90es, 0 Presidente da Republica responde perante 0 Su
premo Tribunal de JUSti9a. 

2. A iniciativa do processo cabe a Assembleia da Re
publica, mediante proposta de urn quinto e delibera-
91io aprovada por maioria de dois ter90s dos Deputados 
em efectividade de' fun90es. 

3. A condenal'ao implica a destituil'3o do cargo e a 
impossibilidade de reelei9ao. 

4. Par crimes estranhos ao exerdcio das suas fun
I'oes 0 Presidente da Republica responde depois de 
findo 0 mandato perante os tribunais comuns. 

Artigo 134.· 

(ReDlincia ao mandato) 

1. 0 Presidente da Republica pode renunciar ao 
mandato em mensagem dirigida Ii Assembleia da Re
publica. 

2. A renunda torna-se efectiva com 0 conhecimento 
da mensagem pela Assembleia da Republica, sem pre
juizo da sua ulterior publical'ao no Didrio da Repu
blica. 

Artigo 135.· 

(Substltul~o Int.rina) 

I. Durante 0 impedimento temponirio do Presidente 
da Republica, bern como durante a vagatura do cargo 
ate tomar posse 0 novo Presidente eleito, assumira as 
funl'oes 0 Presidente da Assembleia da Republica ou, 
no impedimento deste, 0 seu substituto. 

2. Enquanto exercer interinamente as funl'Oes de Pre
sidente da Republica, <> mandato de Deputado do Pre
sidente da Assembleia da Republica ou do seu substi
tuto suspende-se automaticamente. 
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CAPiTULO II 

Competencia 

Artigo 136. 0 

(Compelencia quanto • outr05 6rgios) 

Compete ao Presidente da Republica, relativamente 
a outros 6rgaos: 

a) Presidir ao Conselho de Estado; 
b) Marcar, de harmonia com a lei eleitoral, 0 dia 

das elei90es do Presidente da Republica, dos 
Deputados a Assembleia da Republica, dos 
Deputados ao Parlamento Europeu e dos depu
tados its assembleias legislativas regionais; 

c) Convocar extraordinariamente a Assembleia da 
Republica; 

d) Dirigir mensa gens a Assembleia da Republica; 
e) Dissolver a Assembleia da Republica, observado 

o disposto no artigo 175. 0
, ouvidos os parti

dos nela representados e 0 Conselho de Estado; 
f) Nomear 0 Primeiro-Ministro, nos termos do 

n.O I do artigo 190. 0 ; 

g) Dernitir 0 Govemo, nos termos do n.o 2 do ar
tigo 19B.o, e exonerar 0 Primeiro-Ministro, nos 
termos do n.o 4 do artigo IB9. 0

; 

h) Nomear e exonerar os membros do Governo, 
sob proposta do Primeiro-Ministro; 

I) Presidir ao Conselho de Ministros, quando 0 
Primeiro-Ministro Iho solieitar; 

J) Dissolver os 6rgaos de governo pr6prio das re
gioes aut6nomas, por sua inieiativa ou sob pro
posta do Governo, ouvidos a Assembleia da 
Republica e 0 Conselho de Estado; 

f) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo 
e ouvido 0 Conselho de Estado, os Ministros 
da Republica para as regioes aut6nomas; 

m) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, 
o presidente do Tribunal de Contas e 0 
Procurador-Geral da Republica; 

n) Nomear einco membros do Conselho de Estado 
e dois vogais do Conselho Superior da Magis
tratura; 

0) Presidir ao Conselho Superior de Defesa Na
cional; 

p) Nomear e exonerar, sob pro posta do Governo, 
o Chefe do Estado-Maior-General das For9as 
Armadas, 0 Vice-Chefe do Estado-Maior-Gene
ral das For9as Armadas, quando exista, e os 
Chefes de Estado-Maior dos tres ramos das For-
9as Armadas, ouvido, nestes dois ultimos casos, 
o Chefe do Estado-Maior-General das For9as 
Armadas. 

Artigo 137.° 

(Competencla para a pnitJca de aetos proprlos) 

Compete ao Presidente da Republica, na pratica de 
actos pr6prios: 

a) Exercer as fun90es de Comandante Supremo 
das For9as Armadas; 

b) Promulgar e mandar publicar as leis, os 
decretos-leis e os deeretos regulamentares, as
sinar as resolu90es da Assembleia da Republica 
que aprovem acordos internacionais e os res
tantes decretos do Governo; 

c) Submeter a referendo questoes de relevante in
teresse naeional, nos term os do artigo llB.o; 

d) Declarar 0 estado de sitio ou 0 estado de emer
geneia, observado 0 disposto nos artigos 19.° 
e 141.°; 

e) Pronuneiar-se sobre todas as emergeneias gra
ves para a vida da Republica; 

f) Indultar e cornu tar penas, ouvido 0 Governo; 
g) Requerer ao Tribunal Constitucional a apreeia-

9ao preventiva da constitueionalidade de nor
mas constantes de leis, decretos-Ieis e conven-
~oes internacionais; . 

h) Requerer ao Tribunal Constitucional a decla
ra9ao de inconstitueionalidade de normas jurl
dicas, bern como a verifica9ao de inconstitucio
nalidade por omissao; 

/) Praticar os actos relativos ao territ6rio de Ma
cau previstos no respectivo estatuto; 

J) Conferir condecora90es, nos termos da lei, e 
exercer a fun9ao de grao-mestre das ordens ho
norificas portuguesas. 

Artigo 13B. ° 

(Compeleocia nas rela~Oes Internacionals) 

Compete ao Presidente da Republica, nas rela90es in
ternacionais: 

a) Nomear os embaixadores e os enviados extraor
dinarios, sob proposta do Governo, e acredi
tar os representantes diplomAticos estrangeiros; 

b) Ratificar os tratados internacionais, depois de 
devidamente aprovados; 

c) Declarar a guerra em caso de agressao efectiva 
ou irninente e fazer a paz, sob proposta do Ga
verno, ouvido 0 Consetho de Estado e mediante 
autoriza9ao da Assembleia da Republica, ou, 
quando esta nao estiver reunida nem for pos
sivel a sua reuniao imediata, da sua Comissao 
Permanente. 

Artigo 139. 0 

(Promulga~io e veto) 

1. No prazo de vinte dias contados da recep9ao de 
qualquer decreto da Assembleia da Republica para ser 
promulgado como lei, ou da publica9ao da decisao do 
Tribunal Constitueional que nao se pronuneie pela in
constitueionalidade de norma dele con stante, deve 0 
Presidente da Republica promulga-Io ou exercer 0 di
reito de veto, solieitando nova aprecia9ao do diploma 
em mensagem fundamentada. 

2. Se a Assembleia da Republica confirmar 0 voto por 
maioria absoluta dos Deputados em efectividade de fun-
90es, 0 Presidente da Republica devera promulgar 0 di
ploma no prazo de oito dias a contar da sua recep9ao. 

3. Sera, porcm, exigida a maioria de dois ter90s dos 
Deputados presentes, desde que superior a maioria ab
soluta dos Deputados em efectividade de fun90es; para 
a confirma9ao dos decretos que revistam a forma de 
lei organica, bern como dos que respeitem as seguintes 
matcrias: 

a) Rela90es externas; 
b) Lirnites entre 0 sector publico, 0 sector privado 

e 0 sector cooperativo e social de propriedade 
dos meios de Produ9ao; 
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c) Regulamenta<;ao das elei<;iies para 0 Parlamento 
Europeu e dos demais act os eleitorais previstos 
na Constitui<;ao. 

4. No prazo de quarenta dias contados da recep,ao 
, de qualquer decreto do Governo para ser promulgado, 
ou da publica,ao da decisao do Tribunal Constitucio
nal que nao se pronuncie pela inconstitucionalidade de 
norma:dele constante, deve 0 Presidente da Republica 
promulga-lo ou exercer 0 direito de veto, comunicando 
por escrito ao Governo 0 sentido do veto. 

5. 0 Presidente da Republica exerce ainda 0 direito 
de veto nos termos dos artigos 278. 0 e 279.° 

, 
I 

, , 
, 

Artigo 140.° 

(FaUa de promulgll~io ou de asslnatura) 

A falta de promulga<;iio ou de assinatura pe!o Presi
dente da Republica de qualquer dos actos previstos na 
a1inea b) do artigo 137. ° implica a sua inexistencia ju
ridica. 

Artigo 141.° 

(Declarafi,o do estado de sitio ou do estado de emergencla) 

1. A declara,iio do estado de sitio ou do est ado de 
emergencia depende de audi<;ao do Governo e de au
toriza<;iio da Assembleia da Republica ou, quando esta 
nao estiver reunida nem for passivel a sua reunHio ime
diata, da respect iva Comissao Permanente. 

2. A declara,iio do estado de sitio ou do estado de 
emergencia, quando autorizada pela Comissiio Perma
nente da Assembleia da Republica, tera de ser ratifi
cad a pelo Plenario logo que seja possive! reuni-lo. 

Artigo 142. ° 

(Actos do Presidente da RepubliCli interino) 

1. 0 Presidente da Republica interino niio pode pra
ticar qualquer dos actos previstos nas alineas e) e n) 
do artigo 136.° e na alinea c) do artigo 137.° 

2. 0 Presidente da Republica interino s6 pode pra
ticar qualquer dos actos previstos 'nas a1ineas b), c), j), 
m) e p) do artigo 136. 0, na alinea a) do artigo 137. ° 
e na alinea a) do artigo 138.°, ap6s audi,iio do Con
selho de Estado. 

Artigo 143.° 

(Referenda miolslerlal) ~ 

I. Carecem de referenda do Governo os actos do Pre
sidente da Republica praticados ao abrigo das a1ineas h), 
J), I), m) ep) do artigo 136.°, das alineas b), d) ej) do 
artigo 137. ° e das aline as a), b) e c) do artigo 138. ° 

2. A falta de referenda determina a inexisteneia ju-
ridica do acto. ' 

CAPiTULO III 

Conselho de Estado 

Artigo 144.° 

(Dellnlfio) 

o Conselho de Estado e 0 6rgiio politico de consulta 
do Presidente da Republica. 

Artigo 145.° 

(Composl~io) 

o Conselho de Estado e presidido pelo Presi
dente da Republica e composto pe!os seguintes mem
bros: 

a) 0 Presidente da Assembleia da Republica; 
b) 0 Primeiro-Ministro; 
c) 0 Presidente do Tribunal Constitucional; 
d) 0 Provedor de J usti,a; 
e) Os presidentes dos govern os regionais; 
j) Os antigos presidentes da Republica eleitos na 

vigencia da Constitui<;iio que nao hajam sido 
destituidos do cargo; 

g) Cinco cidadiios designados pelo Presidente da 
Republica pelo periodo correspondente a dura
,iio do seu, mandato; 

h) Cinco cidadiios eleitos pela Assembleia da Re
publica, de harmonia com 0 principio da repre
senta,ao proporcional, pelo periodo correspon
dente il dura<;iio da legislatura. 

Artigo 146.° , 

• 
(posse e mandata) 

1. Os membros do Conselho de Estado sao empos
sados pelo Presidente da Republica. 

2. Os membros do Conselho de Estado previstos nas 
alineas a) a e) do artigo 145.° mantem-se em fun,iies . , 

enquanto exercerem as respectlYQS cargos. 
3. Os membros do Conselho de Estado previstos 

nas a1ineas g) e h) do artigo 145.° mantem-se em 
fun,6es ate il posse dos que os substituirem no exerci
cio dos respectivos cargos. 

Artigo 147.° 
• 

. (Organlza~iio e runcionamento) 
, 

L Compete ao Conselho de Estado elaborar 0 seu 
regimento. 

2. As reuni6es do Conselho de Estado niio sao pu
blicas. 

Artigol48. ° 

(Compelencia) 
• 

Compete ao Conselho de Estado: 

a) Pronunciar-se sobre a dissolu~ao da Assembleia 
da Republica e dos 6rgiios de governo pr6prio 
das regioes aut6nomas; 

b) Pronunciar-se sobre a demissiio do Governo, no 
caso previsto no n. ° 2 do artigo 198. 0; 

c) Pronuneiar-se sobre a nomea,ao e a exonera
,ao dos Ministros da Republica para as regiiies 
aut6nomas; 

d) Pronunciar-se sobre a declara,ao da guerra e 
a feitura da paz; 

e) Pronunciar-se sobre os actos do Presidente da 
Republica interino referidos no artigo 142,°; 

j) Pronuneiar-se nos demais casos previstos na 
Constitui,ao e,' em geral, aconselhar 0 Presi
dente da Republica no exercicio das suas fun
,oes, quando este Iho solicitar. 

• 

, 
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Artigo 149. 0 

(EmJssiio dos parec:eres) 

as pareceres do Conselho de Estado previstos nas 
alineas a) a e) do artigo 148. 0 sao emitidos na reuniao 
que para 0 efeito for convocada pelo Presidente da Re
publica e tornados publicos quando da pnitica do acto 
a que se referem. 

TiTULO III 

Assemblela da Republica 

CAPfTULO I 

Estatuto e elei~iio 

Artigo 150. ~ 

(D.nnl~io) 

A Assembleia da Republica e a assembleia represen
tativa de todos os cidadaos portugueses. 

Artigo 151. 0 

(Composi~o) 

A Assembleia da Republica tern 0 mlnimo de duzen
tos e trinta e 0 maximo de duzentos e trinta e cinco 
Deputados, nos termos da lei eleitoral. 

Artigo 152. 0 

(CircuJos elellorais) 

I. as Deputados sao eleitos por drculos eleitorais 
geograficamente definidos na lei, a qual pode tam
bern determinar a existencia de urn drculo eleitoral na
cional. 

2. a numere de Deputados por cada circulo do ter
rit6rio nacional, exceptuado 0 clrculo nacional, quando 
exista, e proporcional ao numero de cidadaos eleitores 
nele inscritos. . 

3. as Deputados representam todo 0 pais e nao os 
circulos por que sao eleitos. 

Artigo 153. 0 

(Condl~o.s d •• leglbUldad.) 

Sao elegiveis os cidadaos portugueses e1eitores, sal
vas as restri~oes que a lei eleitoral estabelecer por vir
tude de incompatibilidades locals ou de exercfcio de cer
tos cargos. 

Artigo 154.0 

(Candidaluras) 

1. As candidaturas sao apresentadas, nos termos da 
lei, pelos partidos politicos, isoladamente ou em coli
ga~ao, podendo as listas integrar cidadaos nao inscri
tos nos respectivos partidos. 

2~ Ninguem pode ser candidato por mais de urn dr
culo eleitoral ou figurar em mais de uma lista. 

Artigo 155. 0 

(Sistema eleitoral) 

1. aS Deputados sao eleitos segundo 0 sistema de 
representa~ao proporcional e 0 metodo da media mais 
alta de Hondt. ' .-

2. A lei nao pode estabelecer limites a conversao dos 
votos em man datos por exigencia de uma percentagem 
de votos nacional ·minima. . 

Artigo 156. 0 

(lnfclo e termo do mandato) 

I. a mandato dos Deputados inicia-se com a pri
meira reuniao da Assembleia da Republica ap6s elei
~aes e cessa COm a primeira reuniao ap6s as elei~aes 
subsequentes, sem prejulzo da suspensao ou da cess a
~o individual do mandato. 

2. a preenchimento das vagas que ocorrerem na As
sembleia, bern como a substitui~ao temporaria de 
Deputados por motivo relevante, sao regulados pela lei 
eleitoral. 

Artigo 157. 0 

. (IncompaUbUidades) 

I. as Deputados que forem nomeados membros do 
Goveriio nao pod em exercer 0 mandato ate a cessa~ao 
destas fun~aes, sendo substituidos nos termos do ar
tigo anterior. 

2:' A lei determina as demais incompatibilidades. 

Artigo 158. 0 

(Exerddo da fUD~O de Deputado) 

I. SaO garantidas aos Deputados condi~oes adequadas 
ao eficaz exercicio das suas fun~oes, designadamente ao 
indispensavel contacto com os cidadaos eleitores. 

2. A lei regula as condi~oes em que a falta dos 
Deputados, por causa de reunices ou missoes da As
sembleia, a actos ou diligencias oficiais a ela estranhos 
constitui motivo justificado de adiamento destes. 

3. As entidades publicas tern, nos termos da lei, 0 
dever de cooperar com os Deputados no exercicio das 
suas fun~aes. 

Artigo 159. 0 

(poderes dos Deputados) 

Constituem poderes dos Dep~tados: 
a) Apresentar projectos de ,revisao constitucional; 
b) Apresentar projectos de lei ou de resolu~ao e 

propostas de delibera~ao; 
c) Fazer perguntas ao Governo sobre quaisquer 

actos deste ou da Administra~iio Publica e ob
ter resposta em prazo razoavel, salvo 0 disposto 
na lei em materia de segredo de Estado; 

d) Requerer e obter do Governo ou dos 6rgiios de 
qualquer entidade publica os elementos, infor
ma~oes e publica~aes oficiais que considerem 
uteis para 0 exercicio do seu mandato; 

e) Requerer a constitui~iio de comissaes parlamen
tares de inquerito; 

f) as consignados no Regimento. 
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Artigo 160. 0 

(Imunidade,) 

I. Os Deputados nao respondem civil, criminal ou 
disciplinarmente pelos votos e opini5es que emitirem 
no exerelcio das suas fun,5es. 

2. Nenhum Deputado pode ser detido ou preso sem 
autorlZa,ao da Assembleia, salvo por crime punivel com 
pena de prisao superior a tres anos e em flagrante delito. 

3. Movido procedimento criminal contra algum 
Deputado, e acusado este definitivamente, salvo no 
caso de crime punivel com a pena referida no mlmero 
anterior, a Assembleia decidira se 0 Deputado deve ou 
nao ser suspenso para efeito de seguimento do pro· , 
cesso. I 

Artigo 161. 0 

(Direltos e regallas) 

1. Os Deputados nao podem ser jurados, peritos ou 
testemunhas sem autoriza,ao da Assembleia, durante 
o perfodo de funcionamento efectivo desta. 

2. Os Deputados gozam dos seguinte5 direitos e regalias: 
a) Adiamento do servi,e militar, do servi,o dvico 

. ou da mobiliza,ao civil; 
b) Livre transito e direito a passaporte especial nas 

suas desloea,5es oficiais ao estrangeiro; 
c) Cartao especial de identifica,ao; 
d) Subsidios que a lei prescrever. 

Artigo 162.0 

(Deverrs) 

Constituem Cleveres dos Depu tados: 
a) Comparecer as reuni5es do Plenario e as das 

comiss5es a que perten,am; 
b) Desempenhar os cargos na Assembleia e as fun· 

,5es para que sejam designados, sob pro posta 
dos respectivos grupos parlamentares; 

c) Participar nas vota,5es. 

Artigo 163. 0 

(perda e reminds do mandato) 

. I .. Perdem 0 mandato os Deputados que: 
a) Venham a ser feridos por a1guma das incapa· 

ddades ou incompatibilidades previstas na lei; 
b) Niio tomem assento na Assembleia ou excedam 

. 0 numero de faltas estabelecido no Regimento; 
c) Se inscrevam em partido diverso daquele pelo 

'qual foram apresentados a sufragio; 
d) Sejam judicialmente condenados p~r parti· 

cipa,iio em organiza,oes de ideologia fascista. 

.2. Os Deputados podem renunciar ao mandato, me· 
diante declara,iio escrita. 

CAPfTUlO II 

Competencis 

Artigo 164. 0 

(Compelhcla poHtlcs e legislstlva) 

Conipete a Assembleia da Republica: 
a) Aprovar a1tera,aes a Constitui,ao, nos termos 

.. " . dos artigos 284. 0 a 289. 0
; 

b) Aprovar os estatutos politico·administratives 
das regi5es aut6nomas; 

c) Aprovar ·0 estatuto do territ6rio de Macau; 
d) Fazer leis sobre todas as materias, salvo as reo 

servadas pela Constitui,iio ao Governo; 
e) Conferir ao Governo autoriza,aes legislativas; 
fJ Conferir as assembleias legislativas regionais as 

autoriza,oes previstas na a1fnea b) do n.O I do 
artigo 229. 0 da Constitui,iio; 

g) Conceder amnistias e perdaes genericos; 
h) Aprovar as leis das grandes op,oes dos pianos 

e 0 Or,amento do Estado; 
,) Autorizar 0 Governo a contrair e a conceder 

emprestimos e a realizar outras opera,5es de 
credito que niio sejam de divida f1utuante, de
finindo as respectivas condi,aes gerais, e esta· 
belecer a limite maximo dos avales a conceder 
em cada ano pelo Governo; 

J) Aprovar as conven,oes internacionais que ver· 
sem materia da sua competencia reservada, os 
tratados de participa,iio de Portugal em orga· 
niza,aes internacionais, os tratados de amizade, 
de paz, de defesa, de rectifica,iio de fronteiras, 
os respeitantes a assuntos militares e ainda 
quaisquer outros que 0 Governe entenda 
submeter·lhe; 

/) Propor ao Presidente da Republica a sujei,iio 
a referendo de questoes de relevante interesse 
nacional; 

m) Autorizar e confirmar a deelara,iio do est ado 
de sftio e do estado de emergencia; 

n) Autorizar 0 Presidente da Republica a deela· 
rar a guerra e a fazer a paz; 

0) Desempenhar as demais fun,5es que Ihe sejam 
atribufdas pela Constitui,iio e pela lei. 

Artigo 165. 0 

(Compethcla de flscallza~io) 

Compete a Assembleia da Republica, no exercicio de 
fun,aes de fiscaliza,ao: 

0) Vigiar pelo cumprimento da Constitui,iio e das 
leis e apreciar os actos do Governo e da Ad
ministra~ao; 

b) Apreciar a aplica,iio da dec1ara,iio do est ado 
de sftio ou do estado de emergencia; 

c) Apreciar, para efeito de recusa de ratifica,iio ou 
de a1tera,iio, as decretos·leis, salvo os feitos no 
exerelcio da competencia legislativa exelusiva do 
Governo, e as decretos legislativos regionais pre· 
vistos na a1fnea b) do n.o I do artigo 229. 0

; 

d) Tomar as contas do Estado e das demais enti· 
dades publicas que a lei determinar, as quais 
serao apresentadas ate 31 de Dezembro do ano 
subsequente, com 0 relat6rio do Tribunal de 
Contas, se estiver elaborado, e os demais ele· 
mentos necessarios a sua aprecia,iio; 

e) Apreciar os relat6rios de execu,iio anuais e fi· 
nais dos pianos. 

Artigo 166. 0 

(Compet@ncia quanto a outros 6rgJos) 

Compete II Assembleia da Republica, relativamente 
a outros 6rgaos: 

0) Testemunhar a tomada de posse do Presidente 
da Republica; 
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b) Dar assentimento a ausencia do Presidente da 
Republica do territorio nacional; 

.:) Promover 0 processo de acusa,iio contra 0 Pre
sidente da Republica por crimes praticados no 
exercicio das suas fun,aes e decidir sobre a sus
pensao de mem bros do Governo, no caso pre
visto no artigo 199. 0

; 

Ii) Apreciar 0 programa do Governo; 
e) Votar mo,Des de confian,a e de censura ao Go

verno; 
f) Acompanhar e apreciar, nos termos da lei, a 

participa,ao de Portugal no processo de cons
tru,ao da uniiio europeia; 

g) Pronunciar-se sobre a dissolu,ao dos 6r
gaos de governo proprio das regiaes aut6-
namas; 

h) Eleger, segundo 0 sistema de representa<;iio pro
parcional, cinco membros do Conselho de Es
tado, cinco membros da Alta Autaridade para 
a Comunica,iio Social e os membros do Con
selho Superior do Ministerio Publico que Ihe 
competir designar; 

I) Eleger, por maio ria de dois ter,as dos Depu
tados presentes, desde que superior II maioria 
absoluta dos Deputados em efectividade de fun
,aes, dez juizes do Tribunal Constitucional, 0 
Provedor de Justi,a, 0 presidente do Conselho 
Ecan6mico e Social, sete vogais do Conselho 
Superior da Magistratura e os membras de ou
tras 6rgaos constitucionais cuja designa,iio seja 
cometida a Assembleia da Republica. 

Artigo 167.~ 

(Rese". absoluta de compethcia leglslativa) 

E da exclusiva competencia da Assembleia da Repu-
blica legislar sobre as seguintes materias: 

a) Elei,aes dos titulares dos 6rgiios de soberania; 
b) Regime do referendo; 
c) Organiza,ao, funcionamento e processo do Tri

bunal Constitucional; 
Ii) Organiza,iio da defesa nacional, defini,ao dos 

deveres dela decorrentes e bases gerais da or
ganiza,ao, do funcionamento e da disciplina 
das For,as Armadas; 

e) Regimes do estado de sitio e do estado de emer
geocia; 

!J Aquisi,ao, perda e reaquisi,ao da cidadania 
portuguesa; 

g) Defini,ao dos limites das aguas territoriais, da 
zona ecan6mica exclusiva e dos direitas de Por
tugal aos fundos marinhos contiguos; 

h) Associa,aes e partidos politicos; 
I) Bases do sistema de ensino; 
j) Elei,aes dos titulares dos orgaos de governo 

pr6prio das regiaes aut6nomas e do poder lo
cal, bern como dos restantes 6rgaos constitu
cionais ou eleitos por sufragio directo e uni-
versal; , . 

l) Estatuto dos titulares dos 6rgaos de soberania 
e do poder local, bern como dos rest antes 6r
gaos constitucionais ou eleitos por sufragio di
recto e universal; 

m) Inclusao na jurisdi,ao dos tribunais militares de 
crimes dolosos equiparaveis aos crimes essen

. cialmente militares, nos termos do n.o 2 do ar
tigo 215. 0

; 

n) Regime de cria,ao, extin,ao e modifica,ao ter
ritorial das autarquias locais; 

0) Consultas directas aos cidadaos eleitares a ni
vel local; 

p) Restri,aes ao exercicio de direitos por milita
res e agentes militarizados das quadros perma
nentes em servi,o efectivo. 

Artiga 168. 0 

(Reserva niSI iva de compelcocla leglslalln) 

I. E da exclusiva competencia da Assembleia da Re
publica legislar sobre as seguintes materias, salvo au
toriz~,ao ao Gaverno: 

a) Estado e capacidade das pessoas; 
b) Direitos, liberdades e garantias; 
c) Defini,ao dos crimes, penas, medidas de segu

ran,a e respectivos pressupostos, bern como 
processo criminal; 

Ii) Regime geral de puni,ao das infrac,aes disci
plinares, bern como dos actos ilicitos de mera 
ordenar;ao social e do respectivo processo; 

e) Regime geral da requisi,ao e da exprapria,ao 
por utili dade publica; 

f) Bases do sistema de seguran,a social e do ser
vi,o nacional de saude; 

g) Bases do sistema de proteC\:ao da natureza, do 
eq uilibrio ecol6gica e do patrim6nio cultural; 

h) Regime geral do arrendamenta rural e urbano; 
I) Cria,ao de impostas e sistema fiscal; 
j) Defini,ao dos sectares de propriedade dos 

meios de produ,aa, incluindo ados sectores ba
sicos nos quais e vedada a actividade as em
presas privadas e a outras entidades da mesma 
natureza; 

l) Meios e formas de interven,ao, expropria,ao, 
nacionaliza,ao e privatiza,ao dos meios de pro
du,ao e solos por mativo de interesse publico, 
bern como criterios de fixar;ao, naqueles casas, 
de indemnizar;oes; 

m) Sistema de planeamento e camposi,ao do Con
selho Econ6mico e Social; 

n) Bases da politic a agricola, incluindo a fixa,ao 
dos limites maximas e minimos das unidades de 
explorac;ao agricola privadas; 

0) Sistema monetario e padrao de pesos e medidas; 
p) Regime geral de elaborac;ao e organizac;ao dos 

orc;amentos do Estado, das regiaes aut6nomas 
e das autarquias locais; 

q) Organizac;ao e competencia dos tribunais e 
do Ministerio Publico e estatuto dos respecti
vos magistrados, bern como das entidades nao 
jurisdicionais de composic;ao de conmtos; 

r) Regime dos servi,os de infarmac;aes e do se
gredo de Estado; 

s) Estatuto das autarquias locais, incluindo 0 re
gime das finan,as locais; 

/) Participa,ao das organizac;aes de moradores no 
exercicio do poder local; 

u) Associac;oes publicas, garantias das administra-
dos e responsabilidade civil da Administra,ao; 

v) Bases do regime e ambito da func;ao publica; 
x) Bases gerais do estatuto das empresas publicas; 
z) Definic;ao ,e regime dos bens do dominio pu

blico; 
aa) Regime dos meios de produ,ao integrados no 

sector cooperativo e social de propriedade. 
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2. As leis de autoriza,ao legislativa devem definir a 
objecto, 0 sentido, a extensao e a dura.;ao da autori
za,ao, a qual po de ser prarrogada. 

3. As autoriza,aes legislativas nao podem ser utili
zadas mais de uma vez, sem prejuizo da sua execu,ao 
parcelada. 

4. As autariza,aes caducam com a demissao do Go
vernoa quetiverem sido concedidas, com a termo da 
legislatura au com a dissolu,ao da Assembleia da Re
publica. 

5. As autoriza,aes concedidas ao Governo na lei do 
Or,amento observam a dis posta no presente artigo e, 
quando incidam sabre materia fiscal, s6 caducam no 
terma do ano econ6mico a que respeitam. 

Artigo 169.° 

(Forma dos aetas) 

1. Revestem a forma de lei constitucional os a~tos 
previstos na alinea a) do artigo 164. ° . 

2. Revestem a forma de lei organica as actos pre' 
vistas nas alineas a) a e) do artiga 167. ° 

3. Revestem a forma de lei as aetas previstos nas ali
neas b) a z)e m) do artigo 164.° 

4. Revestem a forma de mo,ao as aetas previstos nas 
alineas dj e e) do artiga 166. ° 

5. Revestem a forma de resolu,aa as demais aclOS 
da Assembleia da Republica, bern como as .actos da 
Comissao Permanente previstos nas alineas e) e j) do 
n. ° 3 do artigo 182. ° 

6. As resolu,oes sao publicadas independentemente 
de prom ulga,ao. 

Artigo 170. ° 
(lniciativa da lei e do referenda) 

1. A iniciativa da lei e do referenda compete aos 
Deputados, aas grupos parlamentares e ao Governo, 
campetindo a iniciativa da lei, no respeitante as regiaes 
aut6nomas, as respectivas assembleias legislativas regio-

• 
naIS. 

2. Os Deputados, as grupos parlamentares e as as
sembleias legislativas regionais nao podem apresentar 
projectas de lei, propastas de lei au propostas de a1te
ra930 que envolvam, no ano econ6mico em curso, au
menta das despesas au diminui,ao das receitas do Es
tado previstas no Or,amenlo. 

3. Os Deputados e as grupos parlamentares nao po
dem apresentar projectas de referenda que envalyam, 
no ano econ6mico em curso, aumento das despes3s ou 
diminui,ao das receitas do Estado previstas no Or,a
menta. 

4. Os projectos e as propostas de lei e de referenda 
definitivamente rejeitadas nao podem ser renovados na 
mesma sessao legislativa, salvo nova elei,ao da Assem
bleia da Republica. 

5. Os projectos de lei, as propostas de lei do Go
verno e as projectos e prapostas de referenda nao vo
tadas na sessao Iegislativa em que liverem sido apre
sentados nao carecem de ser renovados na sessao 
legislativa seguinte, salvo term a da legislatura. 

6. As propostas de lei e de referenda caducam com 
a demissao do Governo. 

7. As propostas de lei da iniciativa das assembleias 
legislativas regionais caducam com a termo da res pec-

tiva Iegislatura caducando apenas com a termo da Ie-. ' 
gJslatura da Assembleia da Republica as que ja tenham 
sida objeeta de aprova,ao na generalidade. 

8. As camissaes parlamentares podem apresentar tex
tos de substitui,ao, sem prejuizo dos projectas e das 
propostas de lei e de referenda a que se referem, 
quando nao retirados. 

Artigo 171.°. 

(Discussao e vOla~ao) 

1. A discus sao dos projectos e pro pastas de lei com
preende urn debate na generalidade e outra na espe-
cialidade. i 

2. A vota,aa compreende uma vota,aa na generali
dade, uma vata,ao na especialidade e uma vota,ao fi
nal global. . 

3. Se a Assembleia assim 0 deliberar, os textos apro
vados na generalidade serao votados na especialidade 
pelas comissoes, sem prejuizo do pader de avoca.;aa 
pela Assembleia e do voto final desta para aprova,ao. 
globaL 

4. Sao obrigatoriamente votadas na especialidade 
pela Plenario as leis sobre as materias previstas nas ali
neas a) a f), h), n) e p) do artigo 167.°, bern como na 
aline a s) do n.O 1 do artigo 168. ° 

5. As leis arganicas carecem de aprova,aa, na vota
,aa final global, par maioria absoluta dos Deputadas 
em efectividade de fun,6es. 

6. As disposi,oes das leis que regulam as materias 
referidas nos n.o, 1 e 2 do artigo 152.° e na alinea p) 
do artigo 167. ° carecem de aprova,ao por maiaria de 
dais ter,os dos Deputados presentes, desde que supe
rior a maiaria absoluta dos Deputados em efectividade 
de fun,oes. 

Artigo 172. ° 

(Ratlfica~ao dos decretos·leis) 

\. Os decretos-Ieis, salvo os aprovados no exercicio 
da competencia legislativa exclusiva do Governa, pa
dem ser submetidos a aprecia,ao da Assembleia da Re
publica, para efeitos de allera,ao ou de recusa de rati
fica,aa, a requerimento de dez Deputados, nas 
primeiras dez reunioes plenarias subsequentes a publi-

-ca,aa. 
2. Requerida a aprecia,aode urn decreto-Iei eJabo

rado no usa de autoriza~ao· legislativa, e no caso de 
serem apresentadas propostas de, altera,ao, a Assem
bleia pod era suspender, no tado ou em parte, a vigen
cia do decreto-Iei ate a publica,ao da lei que 0 vier a 
alterar ou ate a rejei,ao de todas aquelas propostas. 

3 ..... suspensao caduca decorridas dez reuniaes ple
nan2S sem que a Assembleia se tenha pronunciado a 
final sobre a ratifica,ao. 

4. Se a ratifica,ao for recusada, 0 decreta-lei deixara 
de ,igorar de;.cte 0 dia em que a resolu,ao for publi
cada no Didrio da Republica e nao podera vol tar a ser 
pubLi;;ado no decurso da mesma sessao Iegislativa. 

5. Se, requerida a aprecia,ao, a Assembleia nao se 
tiver lObre cia pronunciado ou, havendo deliberado in
trodllZir emendas, nao tiver votada a respectiva lei ate 
ao t::.,110 da s<:ssao legislativa em curso, desde que de
carriias quinz.e reunioes plenarias, considerar-se-a ca
duco 0 processo de ratifica,ao. 

• 

• 

-
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Artigo 173.· 

(processo de DI'1lfDda) 

1. A Assembleia da Republica pode, por iniciativa 
de qualquer Deputado ou gropo parlamentar, ou do 
Govemo, declarar a urgencia do processamento de 
qualquer projecto ou proposta de lei ou de resolu~ao. 
. 2. A Assembleia po de ainda, por iniciativa das as

sembleias legislativas regionais dos A~ores ou da Ma
deira, dec1arar a urgencia do processamento de qual
quer pro posta de lei da sua iniciativa. 

CAPiTULO 111 

Orgsnizs~iio e funcionsmento 

Artigo 174.· 

(LeglsI.t .... ) 

1. A legislatura tern a dura~ao de quatro sessoes Ie
gislativas. 

2. No caso de dissolu~ao, a Assembleia entao eleita 
inicia nova legislatura cuja dura~ao sen\ inicialmente 
acreseida do tempo necessario para se completar 0 pe
rlodo correspondente a sessao legislativa em curso a 
data da elei,30. 

Artigo 175.· 

(Dwolu~o) 

1. A Assembleia da Republica nao pode ser dissol
vida nos sei; meses posteriores a sua elei~o, no ultimo 
semestre do mandato do Presidente da Republica ou 
durante a vigeneia do estado de sltio ou do estado de 
emergencia. 

2. A inobservaneia do disposto no numero anterior 
determina a inexistencia jurldica do decreto de disso
lu~ao. 

3. A dissolu~ao da Assembleia nao prejudica a sub
sisteneia do mandato dos Deputados, nem da compe
teneia da Comissao Permanente, ate a primeira reuniao 
da Assembleia ap6s as subsequentes elei~oes. 

Artigo 176.· 

(Reualio .p6. elel~6es) 

1. A Assembleia da Republica reune por direito pr6-
prio no terceiro dia posterior ao apuramento dos re
sultados definitivos das elei~oes ou, tratando-se de elei
~oes por termo de legislatura, se aquele dia recair antes 
do termo desta, no primeiro dia da legislatura subse
quente. 

2. Recaindo aquela data fora do perlodo de funcio
namento efectivo da Assembleia, esta reunir-se-a para 
efeito do disposto no artigo 178.· 

Artigo 177.· 
'. 

(Sessilo Ieglslatlva, perl~o de funcloDlmento e convoca~io) 

1. A sessao Jegislativa tern a dura~ao de urn ana e 
inicia-se a 15 de Outubro. 

2. 0 perfodo normal de funeionamento da Assem
bleia da Republica decorre de 15 de Outubro a 15 de 

Junho, sem prejuizo das suspensoes que a Assembleia 
deliberar por maioria de dois ter~os dos Deputados pre
sentes. 

3. Fora do perlodo indicado no numero anterior, a 
Assembleia da Republica pode funcionar por delibera
~o do Plenario, prorrogando 0 periodo normal de fun
eionamento, por iniciativa da Comissao Permanente ou, 
na impossibilidade desta e em caso de grave emergen
cia, por iniciativa de mais de metade dos Deputados. 

4. A Assembleia pode ainda ser convocada extraor
dinariamente pelo Presidente da Republica para se 
ocupar de assuntos especlficos. 

5. As cornissOes podem funcionar independentemente 
do funcionamento do Plenario da Assembleia, mediante 
delibera~ao desta, nos termos do n.· 2. 

Artigo 178.· 

(Compctiocla Intema da Assembleia) 

Compete II Assembleia da Republica: 

0) Elaborar e aprovar 0 seu regimento, nos ter
mos da Constitui~ao; 

b) Eleger por maioria absoluta dos Deputados em 
efectividade de fun~oes 0 seu Presidente e os 
demais membros da Mesa, sendo os quatro 
vice-presidentes eleitos sob proposta dos qua
tro maiores grupos parlamentares; 

c) Constituir a Comissao Permanente e as restan
tes comissoes. 

Artigo 179.· 

(Ordem do dla das reuni6es plenarias) 

1. A ordem do dia e fixada pelo Presidente da As
sembleia da Republica, segundo a priori dade das rna
terias definidas no regimento, e sem prejuizo do direito 
de recurso para 0 Plenario da Assembleia e da compe
teneia do Presidente da Republica prevista no n.· 4 do 
artigo 177.· 

2. 0 Govemo pode solicitar prioridade para assun
tos de interesse nacional de resolu,ao urgente. 

3. Todos os grupos parlamentares tern direito a de
termina~ao da ordem do dia de urn certo numero de 
reunioes, segundo criterio a estabelecer no regimento, 
ressalvando-se sempre a posi~ao dos partidos minori
tarios ou nao represent ados no Govemo. 

Artigo 180.· 

(partlclpa~o d05 membro! do Gonrao) 

1. Os Ministros tern 0 direito de comparecer as reu
nioes plenarias da Assembleia da Republica, podendo 
ser coadjuvados ou substituldos pe10s Secretarios de Es
tado, e uns e outros usar da palavra, nos termos do 
regimento. 

2. Serao marcadas reunioes em que os membros do 
Govemo estarao presentes para responder a perguntas 
e pedidos de esc1areeimento dos Deputados, formula
dos oralmente ou por escrito, as quais se rea1izarao com 
a periodicidade minima fixada no regimento e em da
las a estabelecer por acordo com 0 Govemo. 

3. As comissoes podem solicitar a participa~iio de 
membros do Governo nos seus Irabalhos. 



• 

N.O 273 - 25-11-1992 DlARIO DA REPUBLICA - I SERIE-A 5'144-(29) 

Artigo 181. 0 

(Comissoes) 

1. A Assembleia da Republica tern as comissaes pre
vistas no regimento e po de constituir comissaes even
tuais de inquerito ou para qualquer outro fim deter
minado. 

2. A composi,ao das comissaes corresponde It repre
sentatividade dos partidos na Assembleia da Republica. 

3. As peti,aes dirigidas It Assembleia sao apreciadas 
pelas comissaes ou por comissao especial mente consti
tuida para 0 efeito, que podenl ouvir as demais comis
saes competentes em razao da materia, em todos os ca
sos podendo ser solicitado 0 depoimento de quaisquer 
cidadaos. 

4. Sem prejuizo da sua constitui,ao nos term os gerais, 
as comissaes parlamentares de inquerito sao obrigatoria
mente constituidas sempre que tal seja requerido por urn 
quinto dos Deputados em efectividade'de fun,5es, ate 
ao limite de uma por Deputado e por sessao legislativa. 

5. As comissaes parlamentares de inqUl:rito gozam 
de poderes de investiga,ao pr6prios das autoridades ju
diciais. 

6. As presidencias das comissaes sao no conjunto re
partidas pelos grupos parlamentares em propor,ao com 
o nllmero dos seus Deputados. 

Artigo 182.0 

(Comissio PermaneDte) 

I. Fora do perfodo de funcionamento efectivo da 
Assembleia da Republica, durante 0 periodo em que 
ela se encontrar dissolvida, enos rest antes casos pre
vistos na Constitui,ao, funciona a Comissao Perma
nente da Assembleia da Republica. 

2. A Comissao Permanente e presidida pelo Presi
dente da Assembleia da Republica e composta pelos 
Vice-Presidentes e por Deputados indicados por todos 
os partidos, de acordo com a respectiva representativi
dade na Assembleia. 

3. Compete iI ,Comissao Permanente: 

a) Acompanhar a actividade do Govemo e da Ad-.. -ffilnIstracao; 
b) Exercer os poderes da Assembleia relativarnente 

ao mandato dos Deputados; 
c) Promover a convoca,ao da Assembleia sempre 

que tal seja necessario; 
d) Preparar a abertura da sessao legislativa; 
e) Dar assentimento It ausencia do Presidente da 

Republica do territ6rio nacional; 
!J Autorizar 0 Presidente da Republica a decla

rar 0 est ado de sitio ou 0 est ado de emergen
cia, a declarar a guerra e a fazer a paz. 

4. No caso da alinea!J do numero anterior, a Co
missao Permanente promovera a convoca,ao da Assem
bleia no prazo mais curto possive!. 

, 

Artigo 183. 0 

.<Grupos parlamenlares) 

I. Os Deputados eleitos por cad a partido ou coliga
,ao de partidos podem constituir-se em grupo parla
mp.ntt'lr. 

• 

• 

2. Constituem direitos de cada grupo parlarnentar: 

a) Participar nas comissaes da Assembleia em fun
,ao do numero dos seus membros, indicando 
os seus representantes nelas; 

b) Ser ouvido Da fixa,ao da ordem do dia e in
terpor recurso para 0 Plenano da orderr, do dia 
fixada; 

c) Provocar, por meio de interpela,ao ao Governo, 
a abertura de do is debates em cada sessao legis
lativa sobre assunto de politica geral ou sectorial; 

d) Solicitar It Comissao Permanente que promova 
a convoca,ao da Assembleia; 

e) Requerer a constitui,ao de comissaes parlamen
tares de inquerito; 

!J Exercer irilciativa legislativa; 
g) Apresentar mQl'aes de rejei,ao do prograrna do 

Governo; 
h) Apresentar mo,aes de censura ao Governo; 
I) Ser informado, regular e directarnente, pelo Go

verno, sobre 0 andarnento dos principais assun
tos de interesse publico. 

• 

3. Cad a grupo parlamentar tern dire ito a dispor de 
locais de trabalho na sede da Assembleia, bern como 
de pessoal tecnico e administrativo da sua confian,a, 
nos term os que a lei determinar. 

Artigo 184. 0 

(FuDc1on4rtos e especlallstas aD 5ervls:o da Assemblels) 

Os trabalhos da Assembleia e OS das suas comissaes 
serao coadjuvados por urn corpo permanente de fun
cionarios tecnicos e administrativos e por especialistas 
requisitados ou temporariamente contratados, no nu
mero que 0 Presidente considerar necessario. 

• TITULO IV 

Governo 

CAPiTULO I 

Fun~iio e estruturs 

Artigo 185. 0 

• 

, 
o Governo e 0 6rgao de condu,ao da politic a geral 

do pais e 0 6rgao superior da administra,ao publica. 
• 

- Artigo 186. 0 

(Composi~ao) 

1. 0 Governo e constituido pelo Primeiro-Ministro, 
pelos Ministros e pelos Secretarios e Su bsecretarios de 
Estado. . 

2, 0 Govemo pode incluir urn ou mais Vice-Pri
meiros-Ministros. 

3. 0 numero, a designa,ao e as atribui,aes dos mi
nisterios e secretarias de Estado, bern como as formas 
de coordena,ao entre eles. serao determinados. con
soante os casos. pel os decretos de nomea,ao dos res
npr:t;vo~ titnl~Tf':" 011 nnr npI"TPtn-1p.i . 
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Artigo 187. 0 

(Conselbo de Ministros) 

1. 0 Conselho de Ministros e constituido pelo 
Primeiro-Ministro, pelos Vice·Primeiros·Ministros, se os 
houver, e pelos Ministros. 
. 2. A lei pode criar Conselhos de Ministros especia
lizados em razao da materia. 

3. Podem ser convocados para partieipar nas reu· 
ni3es do Conselho de Ministros os Secretarios e Sub· 
secret:lrios de Estado. 

Artigo 188. 0 

(Substitui~o de membro! do Go,,"emo) 

I. Niio havendo Vice·Primeiro·Ministro, 0 Primeiro
·Ministro e substituido na sua auseneia ou no seu im· 
pedimento pelo Ministro que indicar ao Presidente da 
Republica ou, na falta de tal indica9ao, pelo Ministro 
que for designado pelo Presidente da Republica. 

2. Cada Ministro senl substituido na sua auseneia ou 
impedimento pelo Secretario de Estado que indicar ao 
Primeiro·Ministro ou, na falta de tal indica9iio, pelo 
membra do Governo que 0 Primeiro-Ministro designar. 

Artigo 189. 0 

(lnfclo e cessario de fun~oes) 

1. As fun90es do Primeiro-Ministro iniciam·se com 
a sua posse e cessam com a sua exonera<;ao pelo Pre· 
sidente da Republica. 

2. As fun,5es dos rest antes membros do Governo 
iniciam-se com a sua posse e cessam com a sua 
exonera~ao au com a exonera~ao do Primeiro-Mi
nistro. 

3. As fun90es dos Secret:lrios e Subsecretarios de Es· 
tado cessam ainda com a exonera91io do respectivo Mi· 
nistro. 

4. Em caso de demissao do Governo, 0 Primeiro
-Ministro do Governo cessante e exonerado na data da 
nomea<;iio e posse do novo Primeiro-Ministro. 

5. Antes da aprecia<;ao do seu programa pela Assem· 
bleia da Republica, OU ap6s a sua demissiio, 0 Governo 
limitar·se-a a pratica dos actos estritamente necessarios 
para assegurar a gestao dos neg6cios publicos. 

CAPiTULO II 

Forma,ao e responsabilidade 

Artigo 190. 0 

. (Formacao) 

\. 0 Primeiro-Ministro e nomeado pelo Presidente 
da Republica, ouvidos os partidos representados na As
sembleia da Republica e tendo em conta os resultados 
eleitorais. 

2. Os restantes membros do' Governo sao nomeados 
pelo Presidente da Republica, sob proposta do Pri
meiro-Ministro. 

Artigo 191. 0 

(Programa do Govcmo) 

Do programa do Governo constarao as principais 
orienta95es politicas e medidas a adoptar ou a propor 
nos diversos dominios da actividade governamental. 

Artigo 192.0 

(Solidariedade govemamental) 

Os membros do Governo estao vinculados ao 
programa do Governo e as delibera<;5es tomadas em 
Conselho de Minislros. 

Artigo 193. 0 

(RespoDsabilidade do Governo) 

o Governo e responsavel perante 0 Presidente da Re
publica e a Assembleia da RepUblica. 

Artigo 194. 0 

(Responsabilidade dos membro! do Govemo) 

I. 0 Primeiro-Ministro e responsavel perante 0 Pre
sidente da Republica e, no ambito da responsabilidade 
politica do Governo, perante a Assembleia da Repu
blica. 

2. Os Vice-Primeiros-Ministros e os Ministros sao 
responsaveis perante 0 Primeiro-Ministro e, no ambito 
da responsabilidade politica do Governo, perante a As
sembleia da Republica. 

3. Os Secret:lrios e Subsecretarios de Estado sao res
ponsaveis perante 0 Primeiro-Ministro e 0 respectivo 
Ministro. 

Artigo 195. 0 

(Aprecia~io do programs do Govemo) 

1. 0 programa do Governo e submetido a aprecia
,ao da Assembleia da Republica, atraves de uma de
c1ara<;ao do Primeiro-Ministro, no prazo maximo de 
dez dias ap6s a sua nomea<;ao. 

2. Se a Assembleia da Republica nao se encontrar 
em funcionamento efectivo, sera obrigatoriamente con
vocada para 0 efeito pelo seu Presidente. 

3. 0 debate nao pode exceder tres dias e ate ao seu 
encerramento pode qualquer grupo parlamentar propor 
a rejei91io do programa ou 0 Governo solicitar a apro
Va9aO de urn voto de confian,a. 

4. A rejei<;ao do programa do Governo exige maio
ria absoluta dos Deputados em efectividade de fun<;5es . 

Artigo 196. 0 

(SoUcita~o de voto de cOD(iaD~a) 

o Governo po de solicitar 11 Assembleia da RepUblica 
a aprova,ao de urn voto de confian,a sobre uma de
c1ara9ao de politica geral OU sobre qualquer assunto re
levante de interesse nacional. 
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Artigo 197. 0 

(Mo~oes de ansura) 

I. A Assembleia da Republica pode votar mocoes de 
censura ao Governo sobre a execu~o do seu program a 
ou assunto relevante de interesse nacional, por inicia
tiva de urn quarto dos Deputados em efectividade de 
funcoes ou de qualquer grupo parlamentar. 

2. As mocoes de censura so podem ser apreciadas 
quarenta e oito horas apos a sua apresentacao, em de
bate de duraCao nao superior a tres dias. 

3. Se a mocao de censura nao for aprovada, os seus 
signatarios nao podem apresentar outra durante a 
mesma sessao legislativa. 

Artigo 19S. 0 

(Demissao do Gonmo) 

I. Implicam a demissao do Governo: 

a) 0 inicio de nova legislatura; 
b) A aceitacao pelo Presidente da Republica do 

pedido de demissao apresentado pelo Pri
meiro-Ministro; 

c) A morte ou a impossibilidade fisica duradoura 
do Primeiro-Ministro; 

d) A rejeicao do programa do Governo; 
e) A nao aprovacao de uma mocao de confianca; 
j) A aprovacao de uma mocao de censura por 

maioria absoluta dos Deputados em efectivi
dade de funcoes. 

2. 0 Presidente da Republica so pode demitir 0 Go
verno quando tal se torne necessario para assegurar 0 
regular funcionamento das instituicoes democraticas, 
ouvido 0 Conselho de Estado. 

Artigo 199. 0 

(Erectha~o da responsabilidade criminal dos membras do Governo) 

Movido procedimento criminal contra urn membro 
do Governo e acusado este definitivamente, salvo em 
caso de crime punivel com pena de prisao superior a 
tres anos, a Assembleia da Republica decide se 0 mem
bro do Governo deve ou nao ser suspenso para efeito 
do seguimento do processo. 

CAPiTULO III 

Competencia 

Artigo 200.° 

(Compet~nda poHlles) 

I. Compete ao Governo, no exercicio de funcoes po
Iiticas: 

a) Referendar os actos do Presidente da Repu
blica, nos termos do artigo 143. 0

; 

b) Negociar e ajustar convencoes internacionais; 
c) Aprovar as convencoes internacionais cuja 

aprovacao nao seja da competencia da Assem
bleia da Republica ou que a est a nao tenham 
sido submetidas; 

d) Apresentar propostas de lei e de resolu,ao a As
sembleia da Republica; 

e) Propor ao Presidente da Republica a sujeil'ao 
a referendo de questoes de relevante interesse 
nacional, nos termos do artigo IIS. o ; 

j) Pronunciar-se sobre a dedaracao do estado de 
sitio ou do estado de emergencia; 

g) Propor ao Presidente da Republica a dedara
Cao da guerra ou a feitura da paz; 

h) Apresentar a Assembleia da Republica, nos ter
mos da alinea d) do artigo 165. 0

, as contas do 
Estado e das demais entidades publicas que a 
lei determinar; 

l) Apresentar, em tempo util, a Assembleia da Re
publica, para efeitos do disposto na alinea j) do 
artigo 166. 0

, informa,ao referente ao processo 
de constru,ao da uniao europeia; 

J) Praticar os demais actos que Ihe sejam cometi
dos pela Constitui,ao ou pel a lei. 

2. A aprovacao pelo Governo de tratados e de acor
dos internacionais reveste a forma de decreta. 

Artigo 201. 0 

(Compet~ncia legislativa) 

I. Compete ao Governo, no exercicio de funcoes le
gislativas: 

a) Fazer decretos-Ieis em materias nao reservadas 
a Assembleia da Republica; 

b) Fazer decretos-Ieis em materias de reserva re
lativa da Assembleia da Republica, mediante 

. autorizal'ao desta; 
c) Fazer decretos-Ieis de desenvolvimento dos prin

cipios ou das bases gerais dos regimes juridi
cos contidos em leis que a eles se circuns
crevam. 

2. E da exdusiva competencia legislativa do Governo 
a materia respeitante a sua propria organiza,ao e fun
cionamento. 

3. Os decretos-Ieis previstos nas aline as b) e c) do 
n.o 1 devem invocar expressamente a lei de autoriza
cao legislativa ou a lei de bases ao abrigo da qual sao 
aprovados. 

Artigo 202.0 

(Competencia administratin) 

Compete ao Governo, no exercicio de funcoes ad
mini strati vas: 

a) Elaborar os pIanos, com base nas leis das res
pectivas grandes oPl'oes, e faze-los executar; 

b) Fazer executar 0 Orcamento do Estado; 
c) Fazer os regulamentos necessarios a boa exe

cUl'ao das leis; 
d) Dirigir os servicos e a actividade da adminis

traclio directa do Estado, civil e militar, supe
rintender na adniinistral'ao indirecta e exercer 
a tutela sobre a administracao aut6noma; 

e) Praticar todos os actos exigidos pela lei respei
tantes aos funcionarios e agentes do Estado e 
de outras pessoas colectivas publicas; 

j) Defender a legalidade democratica; 
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g) Praticar todos os actos e tomar todas as pro
videncias necessarias II promo~ao do desenvol
vimento economico-social e II satisfa~o das ne
cessidades colectivas. 

Artigo 203. ° 
(Competfncla do Cooselbo de MlnJstros) 

I. Compete ao Conselho de Ministros: 
a) Oefinir as linhas gerais da politica govemamen

tal, bern como as da sua execu~ao; 
b) Oeliberar sobre 0 pedido de confian~ II Assem

bleia da Republica; 
c) Aprovar as propostas de lei e de resolu~ao; 
d) Aprovar os decretos-Ieis, bern como as conven

~6es internacionais nao submetidas II Assem
bleia da Republica; 

e) Aprovar os pianos; 
f) Aprovar os aetos do Govemo que envolvam au

mento ou diminui~ao das receitas ou des pes as 
publicas; 

g) Oeliberar sobre outros assuntos da competen
cia do Governo que Ihe sejam atribu!dos por 
lei ou apresentados pelo Primeiro-Ministro ou 
por qualquer Ministro. 

2. as Conselhos de Ministros especializados exercem 
a competeneia que Ihes for atribuida por lei ou dele
gada pelo Conselho de Ministros. 

Artigo 204. ° 
(Competencla dos membro! do Governo) 

I. Compete ao Primeiro-Ministro: 
a) Oirigir a politica geral do Govemo, coordenando 

e orientando a ac~ao de todos os Ministros; 
b) Oirigir 0 funeionamento do Governo e as suas 

rela~c5es de car acter geral com os demais orgaos 
do Estado; 

c) Informar 0 Presidente da Republica acerca dos 
assuntos respeitantes II condu~ao da politica in
terna e externa do pars; 

d) Exercer as demais fun~oes que Ihe sejam atribui
das pela Constitui~iio e pela lei. 

2. Compete aos Ministros: 
a) Executar a politica defmida para os seus Ministerios; 
b) Assegurar as rela~iies de caracter geral entre 0 

Governo e os demais orgaos do Estado, no am
bito dos respectivos Ministerios. 

3. as decretos-Ieis e os demais decretos do Governo 
sao assinados pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros 
competentes em razao da materia. 

TiTULO V 

Tribunals 

CAPfTULO I 

Principlo's gerais 

Artigo 205. ° 
(FuD~iio Jurlsdiclonal) 

I. as tribunais sao os orgaos de soberania com com
peteneia para administrar a justi~a em nome do povo. 

2. Na administra,ao da justi~a incumbe aos tribu
nais assegurar a defesa dos direitos e interesses legal
mente protegidos dos cidadaos, reprimir a viola,ao da 
legalidade democratica e dirimir os conflitos de inte
resses publicos e privados. 

3. No exercicio das suas fun~iies os tribunais tern di
reito II coadjuva~ao das outras autoridades. 

4. A lei podera institucionalizar instrument os e for
mas de composi,ao nao jurisdicional de conflitos. 

Artigo 206. ° 
( Indepcodeocia) 

Os tribunais sao independentes e apenas estao sujei
tos II lei. 

Anigo 207. ° 
(Aprecia~io da Incooslitucionalidade) 

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

Anigo 208. 0 

(Dedsoes dos tribunals) 

I. As decisiies dos tribunais sao fundamentadas nos 
casos enos termos previstos na lei. 

2. As decisiies dos tribunais sao obrigat6rias para to
das as entidades publicas e privadas e prevalecem so
bre as de quaisquer outras autoridades. 

3. A lei regula os termos da execu~ao das decisiies 
dos tribunais relativamente a qualquer autoridade e de
termina as sanc;oes a aplicar aos responsaveis peia sua 
inexecw;ao. 

Artigo 209. 0 

(Audiendas do! tribunais) 

As audiencias dos tribunais sao publicas, salvo quando 
o proprio tribunal decidir 0 contrario, em despacho fun
damentado, para salvaguarda da dignidade das pessoas 
e da moral publica ou para garantir 0 seu normal fun
cionamento. 

Anigo 210. 0 

(Juri, participa~iio popular e assessoria tecoles) 

I. a juri e composto pel os juizes do tribunal colec
tivo e por jurados e intefVI:m no julgamemo dos cri
mes graves, com excep,ao dos de terrorismo, quando 
a acusa~ao ou a defesa 0 requeiram. 

2. A lei poden' estabelecer a interven,ao de juizes 
sociais no julgamento de questiies de Ifabalho, de in
frac~iies contra a saude publica, de pequenos delitos 
ou outras em que se justifique uma especial ponder a
~ao dos valores sociais of en didos. 

3. A lei podera estabelecer ainda a participa,ao de asses· 
sores tecnicamente qualificados para 0 julgamento de deter
minadas materias. 

CAPiTULO II 

Organiza~iio dos tribunais 

Artigo 211. 0 

(Catcgorias de tribunals) 

I. Alem do Tribunal Constitucional, existem as se· 
guintes categorias de tribunais: 

a) a Supremo Tribunal de Justi~a e os tribunais 
judiciais de primeira e de segunda instancia; 
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b) 0 Supremo Tribunal Administrativo e os de
mms tribunais administrativos e fiscais; 

c) 0 Tribunal de Contas; 
d) Tribunais militares. 

2. Podem existir tribunais maritimos e tribunais ar~ 
bitrais. . 

3. A lei determina os casos e as formas em que os 
tribunais previstos nos numeros anteriores se podem 
constituir, separada ou conjuntamente, em tribunais de 
conflitos. 

4. Sem prejuizo do disposto quanta aos tribunais mi
lilares, e proibida a existencia de tribunais com com
petencia exclusiva para 0 julgamento de certas catego-
rias de crimes. .. 

Artigo 212.° 

(Supremo Tribunal de Justi~a e iDstaDciss) 

1. 0 Supremo Tribunal de Justi,a e 0 6rgao supe
rior da hierarquia dos tribunais judiciais, sem prejufzo 
da competencia propria do Tribunal Constitucional. 

2. 0 Presidente do Supremo Tribunal de Justi,a e 
eleito pelos respectivos juizes. 

3. Os tribunais de primeira instancia sao" em regra, 
os tribunais de comarca, aos quais se equiparam os re
feridos no n. ° 2 do artigo seguinte. 

4. Os tribunais de segunda instincia sao, em regra, 
os tribunais da Rela,ao. 

5. 0 Supremo Tribunal de Justi,a funcionani como 
tribunal de instancia nos casas que a lei determinar. 

Artigo 213.° 

(Compet!nda e especlallza~io dos tribuDai! Judlclals) 

1. Os tribunais judiciais sao os tribunais comuns em 
materia civel e criminal e exercem jurisdi,ao em todas 
as areas flaO atribuidas a outras ordens judiciais. 

2. Na primeira instancia po de haver tribunais com 
competencia especifica e tribunais especializados para 
o julgamento de materias determinadas. 

3. Os tribunais da Rela,ao e 0 Supremo Tribunal de 
Justi,a podem funcionar em. sec,aes especializadas. 

Artigo 214.° 

(fribUDllis admioistrali-.'os e fiscais) 

I. 0 Supremo Tribunal Administrativo e 0 6rgao su
perior da hierarquia dos tribunais admiriistrativos e fis
cais, sem prejuizo da campetencia pr6pria do Tribu
nal Canstitucional. 

2. 0 Presidente do Supremo Tribunal Administra
tivo e eleita de entre e pelos respectivas juizes. 

3. Compete aos tribunais administrativos e fiscais a 
julgamento das ac,aes e recurs os contenciasos que te
nham par objecto dirimir os litigios emergentes das re
la,aes juridicas administrativas e fiscais: 

Artigo 215. 0 

(fribuDau mllitares) 

I. Compete aas tribunais militares a julgamento dos 
crimes essencialmente militares. 

2. A lei, por motivo relevante, pactera incluir na ju
risdi,ao dos tribunais militares crimes dolosos equipa
rave is aos previstos no n. o I. 

3. A lei po de atribuir aos tribunais militares com-
~ .... ~ ... ,..: ... .................... lirllri'in de medidas disciolinares. 

, 

Artigo 216. 0 

(Tribunal de Contas) 

1. 0 Tribunal de Contas e 0 orgao supremo de fis
caliza~ao da legalidade das despesas publicas e de jul
gamento das contas que a lei mandar submeter-Ihe, 
competinda-Ihe, nomeadamente: 

a) Dar parecer sobre a Conta Geral do Estada, in
cluindo a da seguran,a social e a das regiaes 

• autonomas; 
b) Efectivar a responsabilidade par infrac,aes fi

naneeiras, nos termos da lei; 
c) Exercer as demais competencias que Ihe forem 

atribuidas por lei. 

2. 0 Tribunal de Cant as pode funcianar descentra
lizadamente, por seer;6es regionais, nos termos da lei. 

CAPiTULO III 

Est.tuto dos juizes 

Artigo 217.0 , 

(Magistnmn dos tribunals judlclais) 

1. Os juizes dos tribunais judiciais formam urn corpo 
• • • umeo e regemwse por urn so estatuto. 

2. A lei determina os requisitos e as regras de re
crutamento dos juizes dos tribunais judiciais de pri-. . ,.. . 
melfa mstanCla. 

3. 0 recrutamento dos juizes dos tribunais judiciais 
de segunda instancia faz-se com prevalencia do crite
ria do merito, por concurso curricular entre juizes da . . . ,.. . 
pnmeua mstanela. 

4. 0 acesso ao Supremo Tribunal de Justi~a faz-se 
por concurso curricular aberto aos magistrados judi
ciais e do Ministerio Publico e a outros juristas de me
rito, nos termos que a lei determinar. 

Artigo 2l8.0 

(Garantias e incompallbilidades) 

1. Os juizes sao inamoviveis, nao podendo ser trans
feridos, suspensos, aposentados au demitidos senao nos 
casos previstos na lei. .' 

2. Os juizes nao podem ser responsabilizados pelas 
suas decis6es, salvas as excepr;6es consignadas na lei. 

3. Os jufzes em exercicio nao podem desempenhar 
qualquer autra fun,ao publica ou privada, salvo as fun
,oes docentes ou de investiga,ao c,ientifica de natureza 
juridica, nao remuneradas, n05 terrnos da lei. 

. 4. Os juizes em exercicio nao podem ser nome ados 
para comissaes de servi,o estranhas 11 actividade dos 
tribunais sem autoriza,ao do conselho superior com
petente. 

Artigo 219. 0 

(Nomea~ao. coloca~ao, transferencia e promo~io de jufzes) 

1. A nomea,ao, a coloca,ao, a transferencia e a pro
mo,aa das juizes dos tribunais judiciais e 0 exercicia 
da ac~ao disciplinar competem ao Canselho Superior 
da Magistratura, nos termos da lei. 

2. A nomea,ao, a coloca,ao, a transferencia e a pro
mo,ao dos juizes dos tribunais administrativas e fis
eais, bern como 0 exercicio da acr;iio disciplinar, com
petem ao respectivo canselho superior, nos termas da 
1 p. i . 

. . 

• 

• 

• 

• 
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3. A lei define as regras e determina a competencia 
para a colocaCao, transferencia e promocao, bern como 
para 0 exercicio da ac,ao disciplinar em relacao aos 
julzes dos restantes tribunais, com salvaguarda das ga
rantias previstas na Constituitrao. 

Artigo 220. 0 

(Conselho Superior da Magistratura) 

I. 0 Conselho Superior da Magistratura e presidido 
pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justica e com
posto pel os seguintes vogais: 

a) Dois design ados pelo Presidente da Republica, 
sendo urn deles magistrado judicial; 

b) Sete eleitos pela Assembleia da Republica; 
c) Sete julzes eleitos pelos seus pares, de harmo

nia com 0 principio da representa,ao propor
cional. 

2. As regras sobre garantias dos julzes sao aplica
veis a todos os vogais do Conselho Superior da Ma
gistratura. 

3. A lei podera prever que do Conselho Superior da 
Magistratura facam parte funciomlrios de justica, elei
tos pel os seus pares, com intervenrrao restrita a dis~ 
cussao e votacao das materias relativas It apreciaciio do 
merito profissional e ao exerelcio da fun,ao discipli
nar sobre os funcionarios de justi,a. 

CAPiTULO IV 

Ministerio Publico 

Artigo 221. 0 

(Fun~oes e estaluto) 

I. Ao Ministerio Publico compete representar 0 Es
tado, exercer a a«;ao penal, defender a legalidade de
mocnitica e os interesses que a lei determinar. 

2. 0 Ministerio Publico goza de estatuto proprio e 
de autonomia, nos termos da lei. 

3. Os agentes do Ministerio Publico sao magistrados 
responsaveis, hierarquicamente subordinados, e nao po
dem ser transferidos, suspensos, aposentados ou demi
tidos senao nos casos previstos na lei. 

4. A nomea~ao, coIocarrao, transferencia e promo
,ao dos agentes do Ministerio Publico e 0 exercicio da 
ac,ao disciplinar competem a Pracuradoria-Geral da 
Republica. 

Artigo 222.0 

(procuradoria·Geral da Republica) 

l. A Procuradoria-Geral da Republica e 0 orgao su
perior do Ministerio Publico, com a composicao e a 
competencia definidas na lei. 

2. A Procuradoria-Geral da Republica e presidida 
pelo Procurador-Geral da Republica e compreende 0 

Conselho Superior do Ministerio Publico, que inclui 
membros eleitos pela Assembleia da Republica e mem
bras de entre si eleitos pel os magistrados do Ministe
rio Publico. 

TITULO VI 

Tribunal Constitucional 

Artigo 223. 0 

(Defini~o) 

o Tribunal Constitucional e 0 tribunal ao qual com
pete especificamente administrar a justica em materias 
de natureza jurldico-constitucional. . '. 

Artigo 224.0 

(Composi~ao e estatuto dos juizes) 

I. 0 Tribunal Constitucional e composto por treze 
julzes, sendo dez design ados pela Assembleia da Re
publica e tres cooptados por estes. 

2. Seis de entre os juizes designados pela Assembleia 
da Republica ou cooptados sao obrigatoriamente esco
Ihidos de entre julzes dos restantes tribunais e os de
mais de entre juristas. 

3. Os julzes do Tribunal Constitucional sao desig
nados por seis anos. 

4. 0 Presidente do Tribunal Constitucional e eleito 
pelos respectivos julzes. 

5. Os julzes do Tribunal Constitucional gozam 
das garantias de independencia, inamovibilidade, 
imparcialidade e irresponsabilidade e estao sujeitos 
as incompatibilidades dos juizes dos restantes tribu
nais. 

6. A lei estabelece as demais regras relativas ao es
tatuto dos juizes do Tribunal Constitucional. 

Artigo 225. 0 

(Competencia) 

I. Compete ao Tribunal Constitucional apreciar a in
constitucionalidade e a ilegalidade, nos termos dos ar
tigos 277.0 e seguintes. 

2. Compete tambem ao Tribunal Constitucional: 

a) Verificar a morte e declarar a impossibilidade 
fisica permanente do Presidente da Republica, 
bern como verificar os impedimentos tempora
rios do exercicio das suas funcaes; 

b) Verificar a perda do cargo de Presidente da Re
pu blica, nos casos previstos no n.O 3 do artigo 

; 132.0 e no n.O 3 do artigo 133. 0; 
c) Juigar em ultima instancia a regularidade e a 

: validade dos actos de pracesso eleitaral, nos ter
mos da lei; 

d) Verificar a morte e declarar a incapacidade para 
o exerelcio da fun,ao presidencial de qualquer 
candidato a Presidente da Republica, para efei
tos do disposto no n.O 3 do artigo 127:0

; 

e) Verificar a legalidade da constituicao de 'parti
dos politicos e suas coliga,aes, bern como apre
ciar a Iegalidade das suas denomina,aes, siglas 
e simbolos, e ordenar a respectiva extin,ao, nos 
termos da Constituicao e da lei; 

1) Verificar previamente a constitucionalidade e a 
Iegalidade dos referendos e das consultas direc
tas aos eleitores a nivel local. 



• 
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3. Compete ainda ao Tribunal Constitucional exercer 
s demais fUn,oes que Ihe sejam atribuidas pela Consti
"i,ao e pela lei. 

Artigo 226. 0 

(OrgaoiZB'tBO e funcionamento) 

1. A lei estabelece as regras relativas a sede, a organi
a,ao ~ ao funcionamento do Tribunal Constitucional. 

2, A lei preve e regula 0 funcionamento do Tribu
.al Constitucional por sec,6es nao especializadas para 
, efeito de fiscaliza,ao concreta da constitucionalidade 
da legalidade ou de outras competencias definidas nos 

ermos da lei. 
3. A lei regula 0 recurso para 0 pleno do Tribunal 

:onstitucional das decisoes contradit6rias das sec90es 
10 dominio de aplica,ao da mesma norma, 

-TITULO VII 

Regiiies autonomas 

Artigo 227.0 

(Regime polilico-adminislra.livQ dos A~ores e da Madeira) 

I. 0 regime politico-administrativo proprio dos ar
luipelagos dos A,ores e da Madeira fundamenta-se nas 
uas caracteristicas geograficas, economicas, sociais e 
:ulturais e nas hist6ricas aspirac;6es autonomistas das 
lOpula,oes insulares. 

2, A autonomia das regioes visa a participa,iio de
nocnitica dos cidadaos, 0 desenvolvimento economico
social e a promo,ao e defesa dos interesses regionais, 
lem como 0 refor,o da unidade nacional e dos la,os 
Ie solidariedade entre todos os portugueses. 

3, A autonomia politico-administrativa regional nao 
Ifecta a integridade da soberania do Estado e exerce
se no quadro da Constitui,ao, 

Artigo 228. 0 

(Estatutos) 
• 

I. Os projectos de estatutos politico-administrativos 
las regioes autonomas serao elaborados pelas assem
,Ieias legislativas regionais e enviados para discussiio 
, aprova,iio a Assembleia da Republica. . 

2, Se a Assembleia da Republica rejeitllr 0 projecto 
)u Ihe introduzir a1tera,oes, remete-Io-a it respectiva as
iembleia legislativa regional para apreciac;ao e emissao 
ie parecer. 

3. Elaborado 0 parecer, a Assembleia da Republica 
~rocede a discussao e delibera,ao final. 

4, 0 regime previsto nos numeros anteriores e apli
:avel as altera,oes dos estatutos. 

Artigo 229,0 

(Poderes das regioes autonomas) , 
• 

1. As regi5es autonomas sao pessoas colectivas de 
direito publico e tern os seguintes poderes, a definir nos 
respectivos estatutos: . 

a) Legislar, COm respeito da Constirui,ao e das leis 
gerais da Repu blica, ern materias de interesse 

, 
• 

especifico para as regi6es que nao estejam re
servadas a competencia propria dos orgaos de 
soberania; 

b) Legislar, sob autoriza~ao da Assembleia da Re
publica e COm respeito da Constitui,ao, em ma
terias de interesse especifico para as regioes que 
nao estejam reservadas a competencia propria 
dos 6rgaos de soberania; 

c) Desenvolver, ern fun,ao do interesse especifico 
das regioes, as leis de bases em materias nao 
reservadas a competencia da Assembleia da Re
publica, bem como as previstas nas alineas j), 
gl, n), v) e xl do n.o 1 do artigo 168. 0

; 

d) Regulamentar a legisla,ao regional e as leis ge
rais emanadas dos orgaos de soberania que r..ao 
reservem para estes 0 respectivo poder regula
mentar; 

e) Exercer a iniciativa estatutaria, nos termos do 
artigo 228. 0

; . 

j) Exercer a iniciativa legislativa, nos termos do 
n,o I do a[ligo 170,0, mediante a apresenta,iio 
a Assembleia da Republica de propostas de lei 
e respectivas propostas de ahera,ao; 

g) Exercer poder executivo. proprio; 
h) Administrar e dispor do seu patrifjlonio'e cele

brar os actos e contratos ern que ten ham inte
resse; 

I) Exercer poder tributario proprio, nos termos da 
lei, e dispor das receitas fiscais nelas cobradas 
e de outras que Ihes sejam atribuidas e afecui
-las as suas despesas, bern COmo adaptar 0 sis
tema fiscal nacional as especificidades regionais, 
nos termos de lei-quadro da Asselnbleia da Re
publica; 

J) Criar e extinguir autarquias locais, bem como 
modificar a respectiva area, nos termos da lei; 

f) Exercer poder de tutela sobre as autarquias 10-
• 

calS; 
m) Elevar povoa<;:6es a categoria de vilas ou ci

dades; 
n) Superintender nos servi,os, institutos publicos 

e empresas publicas e 'nacionalizadas que exer
<;::am a sua actividade exclusiva au predominan
temente na regiao, e noutros casos em que 0 
interesse regional 0 justifique; 

0) Aprovar 0 plano economico regional, 0 or<;::a
mento regional e as contas da regiao e partici
par na elabora,ao dos pianos nacionais; 

pl Definir actos ilicitos de mera ordena,iio social 
e respectivas san,oes, sem prejuizo do disposto 
na alinea d) do n. 0 I do artigo 168. 0

; 

q) Participar na defini,ao e e~ecu,ao das politi
cas fiscal, monetaria, financeira e cambial, de 
modo a assegurar 0 controlo regional dos meios 
de pagamento em circula,ao e 0 financiamento 
dos investimentos necessarios ao seu desenvol
virnento econ6mico-social; 

r) Participar na defini,iio das politicas respeitan
tes as aguas territoriais, a zona economica ex
clusiva e aos fundos marinhos contiguos; 

s) Participar nas negocia,6es de tratados e acor
dos internacionais que directamente Ihes dig am 
respeito, bem como nos beneficios deles decor
,rentes; 

t) Estabelecer coopera,ao com outras entidades 
regionais estrangeiras e participar em organiza
,6es que tenham por objecto fomentar 0 dia-

• 

• 
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logo e a coopera~ao inter-regional, de acordo 
com as orienta~oes definidas pelos 6rgaos de 
soberania com competencia em materia de po
Iitica externa; 

u) Pronunciar-se por sua iniciativa, ou sob consulta 
dos 6rgaos de soberania, sobre as questoes da 
competencia destes que Ihes digam respeito. 

2. As propostas de lei de autoriza~ao devem ser 
acompanhadas do anteprojecto do decreto legislativo 
regional a autorizar, aplicando-se as correspondentes 
leis de autoriza~ao 0 disposto nos n.o, 2 e 3 do ar
tigo 168. ° 

3. As autoriza~oes referidas no numero anterior ca
ducam com 0 termo da legislatura ou a dissolucao, 
quer da Assembleia da Republica, quer da assembleia 
legislativa regional a que tiverem side concedidas. 

4. Os decretos legislativos regionais previstos nas ali· 
neas b) e c) do n. ° I devem invocar expressamente as 
respectivas leis de autoriza~ao ou leis de bases, sendo 
aplicavel aos primeiros 0 disposto no artigo 172. 0, com 
as necessarias adapta~oes. 

Artigo 230. ° 
(LlmItes dos podercs) 

E vedado as regioes aut6nomas: 

a) Restringir os direitos legalmente reconhecidos 
aos trabalhadores; . 

b) Estabelecer restri~oes ao transito de pessoas e 
bens entre elas e 0 restante territ6rio nacional, 
salvo, quanto aos bens, as ditadas por exigen
cias sanitarias; 

c) Reservar 0 exercicio de qualquer profissao ou 
acesso a qualquer cargo publico aos naturais ou 
residentes na regiao. 

Artigo 231. ° 
(Coopera~o dos orgios de soberanla e dos 6rgiol rtaioDw) 

I. Os 6rgaos de soberania asseguram, em coopera· 
~ao com os 6rgaos de governo regional, 0 desenvolvi
mento econ6mico e social das regioes aut6nomas, vi
sando, em especial, a correc~ao das desigualdades 
derivadas da insularidade. 

2. Os 6rgaos de soberania ouvirao sempre, relativa
mente as questoes da sua competencia respeitantes as 
regioes aut6nomas, os 6rgaos de governo regional. 

Artigo 232. ° 
(RepreseDta~o da soberanJa da Republica) 

I. A soberania da Republica e especialmente repre· 
sentada, em cad a uma das regioes aut6nomas, por urn 
Ministro da Republica, nomeado e exonerado pelo Pre
sidente da Republica, sob proposta do Govemo, ou· 
vido 0 Conselho de Estado. 

2. Compete ao Ministro da Republica a coordena
~ao da actividade dos servi~os centrais do Estado no 
tocante aos interesses da regiao, dispondo para isso de 
competencia ministerial e tendo assento em Conselho 
. de Ministros nas reunioes que tratem de assuntos de 
interesse para a respectiva regiao. 

3. 0 Ministro da Republica superintende nas fun~oes 
adrninistrativas exercidas pelo Estado na regiao e 
coordena-as com as exercidas pela pr6pria regiao. 

4. Nas suas ausencias e impedirnentos, 0 Ministro da 
Republica e substituldo na regiao pelo presidente da as
sembleia legislativa regional. 

Artigo 233. ° 
(0'1110' de governo pr6prlo das regliles) 

I. Sao 6rgaos de governo pr6prio de cada regiiio a 
assembleia legislativa regional e 0 governo regional. 

2. A assembleia legislativa regional e eleita por su
fragio universal, directo e secreto, de harmonia com 
o princfpio da representa~iio proporcional. 

3. 0 governo regional e politicamente responsavel 
perante a assembleia legislativa regional e 0 seu presi
dente e nomeado pelo Ministro da Republica, tendo em 
conta os resultados eleitorais. 

4. 0 Ministro da Republica nomeia e exonera os res
tantes membros do governo regional, sob proposta do 
respectivo presidente. 

5. 0 estatuto dos titulares dos 6rgaos de governo 
pr6prio das regioes aut6nomas e definido nos respec
tivos estatutos polltico·administrativos. 

Artigo 234.0 

(Competlncla da IlI5tmblela leglslatlva reaional) 

I. E da exclusiva competencia da assembleia legis
lativa regional 0 exercfcio das atribui~oes referidas nas 
a1ineas a), b) e c), na segunda parte da a1inea d), na 
a1inea J), na primeira parte da aIlnea /) e nas aIlneas J), 
m) e p) do n. ° I do artigo 229. 0, bern como a aprova
~ao do or~amento regional, do plano econ6mico e das 
contas da regiao e ainda a adapta~ao do sistema fiscal 
nacional as especificidades da regiao. 

2. Compete II assembleia legislativa regional elabo
rar e aprovar 0 seu regimento, nos termos da Consti· 
tui~ao e do estatuto politico·administrativo da respec
tiva regiao. 

3. Aplica-se II assembleia legislativa regional e res· 
pectivos grupos parlamentares, com as necessarias 
adaptacOes, 0 disposto na aIlnea c) do artigo 17S. 0, nos 
n.O' I, 2 e 3 do artigo lSI. ° e no artigo IS2. 0, com 
excep~ao do disposto nas a1ineas e) e J) do n. ° 3 e no 
n.o 4, bern como no artigo IS3.o, com excep~ao do 
disposto na a1inea b) do n.O 2. 

Artigo 235. 0 

(Ass1natura e veto do Minlstro da RepubUca) 

I. Compete ao Ministro da Republica assinar e man· 
dar publicar os decretos legislativos regionais e os de-
cretos regulamentares regionais. . 

2. No prazo de quinze dias, contados da recei>~ao 
de qualquer decreta da assembleia legislativa regional 
que Ihe haja side enviado para assinatura, ou da pu
blicacao da decisao do Tribunal Constitucional que nao 
se pronuncie pe1a inconstitucionalidade de norma dele 
constante, deve 0 Ministro da Republica assina-lo ou 
exercer 0 direito de veto, solicitando nova apreciacao 
do diploma em mensagem fundamentada. 
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3. Se a assembleia legislativa regional confirmar 0 
voto por maioria absoluta dos seus membros em efee
tividade de fun,oes, 0 Ministro da Republica devera 
assinar 0 diploma no prazo de oito dias, a contar da 
sua reeep,lio. 

4. No prazo de vinte dias, contados da reee~ao de 
qualquer decreto do governo regional que Ihe tenha 
side enviado para assinatura, deve 0 Ministro da Re
publica assina-Io ou recusar a assinatura, comunicando 
por escrito 0 sentido dessa reeusa ao governo regional, 
o qual podera converter 0 deereto em proposta a apre
sentar a assembleia legislativa regional. 

5. a Ministro da Republica exerce ainda 0 direito 
de veto, nos termos dos artigos 278. 0 e 279. 0 

Artigo 236. 0 

(Dls!olulio do. 6l'11io. reg1onals) 

I. as 6rglios de governo pr6prio das regioes aut6no
mas podem ser dissolvidos pelo Presidente da Republica, 
por pratica de actos contrarios a Constitui,lio, ouvidos 
a Assembleia da Republica e 0 Conselho de Estado. 

2. Em caso de dissolu,ao dos 6rgaos regionais, 0 go
verno da regiao e assegurado pelo Ministro da Repu
blica. 

TITULO VIII 

Poder local 

CAPfTULO I 

Princlplos gerais 

Artigo 237. 0 

(Autarqulas tocals) 

1. A organiza,ao democratica do Estado compreende 
a existencia de autarquias locais. 

2. As autarquias locais sao pessoas colectivas terri
toriais dotadas de 6rgaos representativos, que visam a 
prossecu,ao de interesses pr6prios das popula,aes res
pectivas. 

Artigo 238. 0 

(Categoriu de autarqulas locab e dlvlsio admlnlstratlva) 

I. No continente as autarquias locais sao as fregue
sias, os municfpios e as regiaes administrativas. 

2. As regiaes aut6nomas dos A,ores e da Madeira 
compreendem freguesias e municfpios. 

3. Nas grandes areas urbanas e nas ilhas, a lei po
dera estabelecer, de acordo com as suas condi,oes es
pecfficas, outras formas de organiza,ao territorial au
tarquica. 

4. A divisao administrativa do' territ6rio sera esta
belecida por lei. 

Artigo 239. 0 

(AtribuJ!tOes e organlza~O das autarqulas locab) 

As atribui,aes e a organiza,ao das autarquias locais, 
bern como a competoncia dos seus 6rgaos, serao regu
ladas por lei, de harmonia com 0 princfpio da descen
traliza,ao administrativa. 

Artigo 240. 0 

(patrtmoolo e nDaD~ lows) 

I. As autarquias locais tern patrim6nio e finan,as 
pr6prios. 

2. a regime das finan,as locais sera estabeleeido por 
lei e visara a justa reparti,lio dos reeursos publicos pelo 
Estado e pelas autarquias e a necessaria correc,ao de 
desigualdades entre autarquias do mesmo grau. 

3. As reeeitas pr6prias das autarquias locais induem 
obrigatoriamente as pravenientes da gestlio do seu pa
trim6nio e as cobradas pela utiliza,lio dos seus servi,os. 

Artigo 241. 0 

(6rgios deliberativos e UKUtlVOS) 

1. A organiza,lio das autarquias locais compreende 
uma assembleia eleita dotada de poderes delibera
tivos e urn 6rgao colegial executivo perante ela respon
savel. 

2. A assembleia sera eleita por sufragio universal, di
recto e secreto dos cidadaos residentes, segundo 0 sis
tema da representa,ao proporcional. 

3. as 6rgaos das autarquias locais podem efectuar 
consultas directas aos cidadlios eleitores recenseados na 
respectiva area, par voto seereto, sobre materias indui
das na sua competencia exdusiva, nos casos, nos ter
mos e com a eficlicia que a lei estabelecer. 

Artigo 242.0 

(poder regulamenlar) 

As autarquias locais dis poem de poder regulamen
tar pr6prio nos limites da Constitui,lio, das leis e dos 
regulamentos emanados das autarquias de grau supe
rior ou das autoridades com poder tutelar. 

Artigo 243. 0 

(Tutela admJolstratlva) 

I. A tutela administrativa sobre as autarquias locais 
consiste na verifica,ao do cumprimento da lei por parte 
dos 6rgaos autarquicos e e exercida nos casos e segundo 
as formas previstas na lei. 

2. As medidas tutelares restritivas da autonomia lo
cal sao precedidas de parecer de urn 6rgao autarquico, 
nos termos a definir por lei. 

3. A dissolu,lio de 6rgaos autarquicos resultantes de 
elei,ao directa s6 pode ter por causa ac,aes ou omis
saes ilegais graves. 

Artigo 244.0 

(Pe"oal das autarqulas locals) 

I. As autarquias locais possuem quadros de pessoal 
pr6prio, nos termos da lei. 

2. E aplicavel aos funcionarios e agentes da admi
nistra,ao local 0 regime dos funcionarios e agentes do 
Estado. 

3. A lei define as 'formas de apoio tecnico e em 
meios humanos do Estado as autarquias locais, sem 
prejuizo da sua autonomia. 
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CAPiTULO II 

Freguesia 

Artigo 245.0 

(Orgios da freguesia) 

as 6rgaos representativos da freguesia sao a assem
bleia de freguesia e a junta de freguesia. 

Artigo 246. 0 

(Assemblela de freguesia) 

I. A assembleia de freguesia e eleita pelos cidadaos 
eleitores residentes na area da freguesia. 

2. Podem apresentar candidaturas para as elei,ces 
dos 6rgaos das freguesias, alem dos partidos politicos, 
outros grupos de cidadaos eleitores, nos termos esta
belecidos por lei. 

3. A lei pode determinar que nas freguesias de po
pula9ao diminuta a assembleia de freguesia seja subs
titufda pelo plemirio dos cidadaos eleitores. 

Artigo 247.0 

(Junta de freguesia) 

I. A junta de freguesia e 0 6rgao executivo da fre
guesia, sendo eleita por escrutfnio secrete pela assem
bleia de entre os seus membros. 

2. a presidente da junta e 0 cidadao que encabe9a 
a list a mais votada na elei9ao da assembleia ou, nao 
existindo esta, 0 cidadao que para esse cargo for eleito 
pelo plenario. 

Anigo 248. 0 

(Delegario de tarefas) 

A assembleia de freguesia po de delegar nas ergani
za9ces de moradores tarefas administrativas que nao 
envolvam 0 exercicio de poderes de autoridade. 

CAPiTULO III 

Municipio 

Anigo 249. 0 

(Modifica~o dos municipios) 

A cria9ao ou a extin9ao de municipios, bern como 
a aitera9ao da respectiva area, e efectuada per lei, pre
cedendo consulta dos orgaos das autarquias abrangidas. 

Artigo 250. 0 

(Orgios do municipio) 

aS orgaos representativos do municipio sao a assem
bleia municipal e a camara municipal. 

Artigo 251. 0 

(Assembleia municipal) 

A assembleia municipal e constitufda pelos presiden
tes das juntas de freguesia e per membros, em mimero 
nao inferior ao daqueles, eleitos pelo cologio eleitoral 
do municipio. 

Artigo 252.0 

(CAma~ municipal) 
, . 

A camara municipal e 0 6rgao executivo colegial do 
municipio, eleito pelos cidadaos eleitores residentes na 
sua area, tendo por presidente 0 primeiro candidato da 
lista mais votada. 

Artigo 253. 0 

(Associa~o e federa~ao) 

Os municipios podem constituir associa9ces e fede
ra9ces para a adrninistra9ao de interesses comuns. 

Artigo 254. 0 

(participa~io nBS receitas dos Impostos direclos) 

as municipios panicipam, por direito pr6prio enos 
termos definidos pela lei, nas receitas provenientes dos 
impostos directos. 

CAPiTULO IV 

Regiiio administrativa 

Anigo 255.0 

(Criario legal) 

As regtoes administrativas sao criadas simultanea
mente, por lei, a qual define os respectivos poderes, 
a composi9ao, a competencia e 0 funcionamento dos 
seus 6rgaos, podendo estabelecer diferencia,ces quanto 
ao regime aplicavel a cada urna. 

Artigo 256. 0 

(lnstitui~iio em concreto) 

A institui,ao em concreto de cada reglao adminis
trativa, que sera feita per lei, depende da lei prevista 
no ani go anterior e do voto favoravel da maioria das 
assembleias municipais que representem a maior parte 
da popula,ao da area regional. 

Artigo 257. 0 

(Atribuiroes) 

As reglOes administralivas sao conreridas, designa
damente, a direc9ao de servi,os public os e tarefas de 
coordena9ao e apoio it aC9ao dos municipios no res
peito da autonomia desles e sem limita,ao dos respec
tivos poderes. 

Artigo 258. 0 

(Planeamento) 

As regices administrativas elaboram pianos reliionais 
e participam na elabora,ao dos pianos previstos no ar
tigo 92.0 

Artigo 259. 0 

(Orgios da rt'glio) 

as "rgaos representativos da regiao administrativa 
sao a assembleia regional e a junta regional. 
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Artigo 260. 0 

(Assembleia regional) 

A assembleia regional e constituida por membros 
eleitos directarnente pelos cidadaos recenseados na area 
da respectiya regiao e por membras, em mimero infe
rior ao daqueles, eleitos pelo sistema de representa~ao 
praporcional e 0 metodo da media mais alta de Hondt, 
pelo colegio eleitoral constituido pelos membros das as
sembleias municipais da mesma area designados por 
elei~iio directa. 

Artigo 261. 0 

(Junta regional) 

A junta regional e 0 6rgao colegial executivo da re
giao e sera eleita, por escrutfnio secreto, pel a ass em
bleia regional de entre os seus membros. 

Artigo 262.0 

(Represenlante dOo Governo) 

Junto da regiao haven! urn representante do Go
Yerno, nomeado em Conselho de Ministros, cuja com
petencia se exerce igualmente junto das autarquias exis
tentes na area respectiva. 

CAPiTULO V 

Organiza~oes de moradores 

Artigo 263. 0 

(Con5tilui~io e dorea) 

1. A fim de intensificar a participa~ao das popula
~aes na vida administrativa local podem ser constitui
das organiza~6es de moradores residentes em area in
ferior a da respectiva freguesia. 

2. A assembleia oe freguesia, por sua iniciatiYa ou 
a requerimento de comissaes de moradores ou de urn 
mimero significativo de moradores, demarcara as areas 
territoriais das organiza~aes referidas no mimero ante
rior, solucionando os eventuals conflitos dal resultantes. 

Artigo 264. 0 

(Eslrutura) 

I. A estrutura das organiza~aes de moradores e fi
xada por lei e compreende a assembleia dos morado
res e a comissao de moradores. 
. 2. A assembleia dos moradores e composta pelos re

sidentes inscritos no recenseamento da freguesia. 
3. A comissao de moradores e eleita, por escrutfnio 

secreto, pela assembleia dos moradores e por ela livre
mente destituida. 

Artigo 265. 0 

(Dlreitos e competincia) 

1. As organiza~aes de morad~res tern direito: 

a) De peti~ao perante as autarquias locais relati
Yarnente a assuntos administrativos de interesse 
dos moradores; 

b) De participa~ao, sem Yoto, atrayeS de represen
tantes seus, na assembleia de freguesia. 

2. As organiza~6es de moradores compete realizar as 
tarefas que a lei Ihes confiar ou os 6rgaos da respec
tiva freguesia nelas delegarem. 

TITULO IX 

Administraltiio Publica 

Artigo 266. 0 

(Principios fundameotais) 

I. A Administra~ao Publica visa a prossecu<;ao do 
interesse publico, no respeito pelos direitos e interes
ses legalmente protegidos dos cidadaos. 

2. as 6rgaos e agentes administrativos estao subor
din ados a Constitui~ao e a lei e devem actuar, no exer· 
cicio das suas fun,6es, com respeito pelos principios 
da igualdade, da proporcionalidade, da justi,a e da im
parcialidade. 

Artigo 267. 0 

(Estrotura da Adminislr.l~iio) 

1. A Administra~ao Publica sera estruturada de 
modo a evitar a burocratiza~ao, a aproximar as servi
~os das popula~6es e a assegurar a participa~ao dos in
teressados na sua gestao efectiva, designadamente por 
intermedio de associa~6es publicas, organiza~6es de mo
radores e outras formas de representa~ao democnitica. 

2. Para efeito do disposto no numero anterior, a lei 
estabelecera adequadas formas de descentraliza~iio e 
desconcentra~ao administrativa, sem prejuizo da neces
saria eficacia e unidade de ac~ao e dos poderes de di
rec~ao e superintendencia do Goyerno. 

3. As associa~6es publicas s6 podem ser constitui
das para a satisfa~ao de necessidades especificas, nao 
podem exercer fun~oes pr6prias das associa~oes sindi
cals e tern organiza~ao interna baseada no respeito dos 
direitos dos seus membros e na forma~ao democratica 
dos seus 6rgaos. 

4. a processarnento da actividade administrativa sera 
objecto de lei especial, que assegurara a racionaliza~ao 
dos meios a utilizar pelos servi~os e a participa~ao dos 
cidadaos na forma~ao das decisoes ou delibera~oes que 
Ihes disserem respeito. 

Artigo 268. 0 

(Direitos e garantlas dos administrados) 

1. Os cidadaos tern 0 direito de ser informados pela 
Administra~ao, sempre que 0 requeiram, sobre 0 an
damento dos processos em que sejam directamente in
teressados, bern como 0 de conhecer as resoiw;6es de
finitiYas que sobre eles forem tomadas. 

2. Os cidadaos tern tam bern 0 direito de acesso aos 
arquivos e registos adrninistrativos, sem prejuizo do dis
posto na lei em materias relativas a seguran~a interna 
e externa, a inyestiga~ao criminal e a intimidade das 
pessoas. 

3. Os actos administrativos estao sujeitos a notifi
ca~ao aos interessados, na forma prevista na lei, e ca
recem de fundamenta,ao expressa quando afectem di
reitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadiios. 

4. E garantido aos interessados recurso contencioso, 
com fundarnento em ilegalidade, contra quaisquer 
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actos administrativos, independentemente da sua forma, 
que lesem os seus direitos ou interesses legalmente pro-
tegidos. ' 

S. E igualmente sempre garantido aos adrninistrados 
o acesso a justi9a administrativa para tutela dos seus 
direitos ou interesses legalmente protegidos. 

6. Para efeitos dos n.·' I e 2, a lei flXani urn prazo 
maximo de resposta por parte da Administra9ao. 

Artigo 269. 0 

(Regime da fun~ao publica) 

1. No exercicio das suas fun90es, os trabalhadores 
da Administra9ao Publica e demais agentes do Estado 
e outras entidades publicas estao exclusivamente ao ser
Vi90 do interesse publico, tal como e definido, nos ter
mos da lei, pelos 6rgaos competentes da Adrninistra9ao. 

2. Os trabalhadores da Administra9ao Publica e de
mais agentes do Estado e outras entidades publicas nao 
podem ser prejudicados ou beneficiados em virtude do 
exercicio de quaisquer direitos pOliticos previstos na 
Constitui9ao, nomeadamente por OP9aO partidaria. 

3. Em processo disciplinar sao garantidas ao arguido 
a sua audiencia e defesa. 

4. Nilo e perrnitida a acumula9i10 de empregos ou 
cargos publicos, salvo nos casos expressamente admi
tidos por lei. 

S. A lei deterrnina as incompatibilidades entre 0 exer
cicio de empregos ou cargos publicos e 0 de outras ac
tividades. 

Artigo 270.· 

(Restrl~oes ao exerdcio de direltos) 

A lei pode estabelecer restri90es ao exerelcio dos di
reitos de expressao, reuniao, manifesta9iio, associa9iio 
e peti9i10 colectiva e a capacidade eleitoral passiva dos 
militares e agentes militarizados dos quadros permanen· 
tes em servi90 efectivo, na estrita medida das exigencias 
das suas fun90es pr6prias. 

Artigo 271.· 

(RespODsabUidade do! 'funcloD'rios e ageDies) 

I. Os funcionarios e agentes do Estado e das demais 
entidades publicas sao responsaveis civil, criminal e dis
ciplinarmente pelas aC90es ou omissoes praticadas no 
exercicio das suas fun90es e por causa desse exercicio 
de que resulte viola9ao dos direitos ou interesses legal· 
mente protegidos dos cidadiios, niio dependendo a ac-
9iio ou procedimento, em qualquer fase, de autoriza-
9ao hierarquica. 

2. E excluida a responsabilidade do funcionario ou 
agente que actue no cumprimento de ordens ou instru-
90es emanadas de legitimo superior hierarquico e em 
materia· de servi~o, se previamente delas tiver reclamado 
ou tiver exigido a sua transmissiio ou confirma9i10 por 
escrito. 

3. Cessa 0 dever de obediencia sempre que 0 cum
primento das ordens ou instru90es implique a pratica 
de qualquer crime. 

4. A lei regula os termos em que 0 Estado e as de
mais entidades publicas tern direito de regresso contra 
os titulares dos seus 6rgiios, funcionarios e agentes. 

Artigo 272. 0 

(Policla) 

1. A policia tern por fun90es defender a legalidade 
democratica e garantir a seguran9a interna e os direi-' 
tos dos cidadiios. 

2. As medidas de policia sao as previstas na lei, nilo 
devendo ser utilizadas para alem do estritamente ne
cessario. 

3. A preven9iio dos crimes, incluindo a dos crimes 
contra a seguran9a do Estado, s6 pode fazer·se com 
observancia das regras gerais sobre policia e com res
peito pelos direitos, Iiberdades e garantias dos cidadilos. 

4. A lei flXa 0 regime das for9as de seguran9R, sendo 
a organiza9iio de cada uma delas unica para todo 0 
territ6rio nacional. 

TiTULO X 

Oalasa naclonal 

Artigo 273. 0 

(Defesa nacional) 

I. E obriga9ao do Estado assegurar a defesa na
cional. 

2. A defesa nacional tern por objectiv~s garantir, no 
respeito da ordem constitucional, das institui90es de
mocraticas e das conven90es internacionais, a indepen
dencia nacional, a integndade do territ6rio e a liber
dade e a seguran9a das popula90es contra qualquer 
agressao Oll amea~a externas. 

Artigo 274.0 

, (Conselbo Superior de nerts. Nacional) 

I. 0 Conselho Superior de Defesa Nacional e presi
dido pelo Presidente da Republica e tern a composi-
9iio que a lei deterrninar. 

2. 0 Conselho Superior de Defesa Nacional e 0 6r
gao especifico de consulta para os assuntos relativos 
a defesa nacional e a organiza~o, funcionamento e dis
ciplina das For9as Armadas, podendo dispor da com
petencia administrativa que Ihe for atribuida por lei. 

Artigo 27S. o 

(For~ Armadas) 

1. As For9as Armadas incumbe a defesa militar da 
Republica. 

2. As For9as Armadas compoem-se exclusivamente 
de cidadiios portugueses e a sua organiza9i10 baseia-se 
no servi90 militar obrigat6rio e e unica para todo 0 
territ6rio nacional. , 

3. As For~as Armadas obedecem aos 6rgilos :de so
berania competentes, nos termos da Constitui9i10 e da 
lei. 

4. As For~ Armadas estao ao servi90 do povo por
tugues, sao rigorosamente apartidarias e os seus elemen
tos nilo podem aproveitar-se da sua arma, do seu posto 
ou da sua fun9iio para qualquer intervencilo politica. 

S. As For9a5 Armadas podem coiaborar, nos termos 
da lei, em tarefas reiacionadas com a satisfa9iio das 
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necessidades basicas e a melhoria da qualidade de vida 
das popula~oes, inclusivamente em situa~oes de cala
midade publica que nao justifiquem a suspensao do 
exerdcio de direitos. 

6. As leis que regulam 0 estado de sitio e 0 estado 
de emergencia fIXam as condi~oes do emprego das For
~as Armadas quando se verifiquem essas situa~oes. 

Artigo 276. 0 

(Defesa da Pitria, st~o mUltar e strv1~o dvico) 

1. A defesa da PMria ~ dire ito e dever fundamental 
de todos os portugueses. 

2. 0 servi~o militar ~ obrigat6rio, nos termos e pelo 
perfodo que a lei prescrever. 

3. Os que forem considerados inaptos para 0 servi,o 
militar armado prestarao servi,o militar nao armado 
ou servi,o dvico adequado a sua situa~ao. 

4. Os objectores de consciencia prestarao servi,o d· 
vico de dura~ao e penosidade equivalentes a do servi~o 
militar armado. 

S. 0 servi~o dvico pode ser estabelecido em substi
tui~ao ou complemento do servi~o militar e tornado 
obrigat6rio por lei para os cidadaos nilo sujeitos a de
veres militares. 

6. Nenhum cidadao podenl conservar nem obter em
prego do Estado ou de outra entidade publica se dei
xar de cumprir os seus deveres militares ou de servi,o 
dvico quando obrigat6rio. 

7. Nenhum cidadao pode ser prejudicado na sua co
loca~ao, nos seus beneficios soCiais ou no seu emprego 
permanente por virtude do cumprimento do servi,o mi
litar ou do servi~o dvico obrigat6rio. 

PARTE IV 

Garantia e revisAo da Constitui~ 

TiTULO I 

Fiscallzagio da constltuclonalldade 

Artigo 277.0 

(IncoDstitucionalldade por 8c~io) 

1. Sao inconstitucionais as normas que infrinjam 0 
disposto na Constitui~ao ou os princlpios nela consig
nados. 

2. A inconstitucionalidade orgruuca ou formal de tra
tados internacionais regularmente ratificados nao im
pede a aplica~ao das suas normas na ordem juridica 
portuguesa, desde que tais normas sejam aplicadas na 
ordem jurldica da outra parte, salvo Se tal inconstitu
cionalidade resultar de viola~ao de uma disposi~ao fun· 
damental. 

Artigo 278. 0 

(Fiscallza~io preventiva da constitudonaUdade) 

1. 0 Presidente da Republica pode requerer ao Tri
bunal Constitucional a aprecia~ao preventiva da cons
titucionalidade de qualquer norma constante de tratado 
internacional que Ihe tenha sido submetido para ratifi-

ca,ao, de decreto que !he tenha sido enviado para pro
mulga,ao como lei ou como decreta·lei ou de acordo 
internacional cujo decreto de aprova,ao Ihe tenha sido 
remetido para assinatura. 

2. Os Ministros da Republica podem igualmente re
querer ao Tribunal Constitucional a aprecia,iio preven
tiva da constitucionalidade de qualquer norma cons
tante de decreto legislativo regional ou de decreto 
regulamentar de lei geral da Republica que Ihes tenham 
side enviados para assinatura. 

3. A aprecia~ao preventiva da constitucionalidade 
deve ser requerida no prazo de oito dias a contar da 
data da recep,ao do diploma. 

4. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a 
aprecia~ao preventiva da constitucionalidade de qual
quer norma constante de decreta que tenha side en
viado ao Presidente da Republica para promulga,ao 
como lei orgruuca, al~m deste, 0 Primeiro-Ministro ou 
urn quinto dos Deputados a Assembleia da Republica 
em efectividade de fun~oes. 

S. 0 Presidente da Assembleia da Republica, na data 
em que enviar ao Presidente da Republica decreto que 
deva ser promulgado como lei orgruuca, dara disso co
nhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos parla
mentares da Assembleia da Republica. 

6. A aprecia~o preventiva da constitucionalidade 
prevista no n.o 4 deve ser requerida no prazo de oito 
dias a contar da data prevista no numero anterior. 

7. Sem prejuizo do disposto no n.O I, 0 Presidente 
da Republica nao pode promulgar os decretos a que 
se refere 0 n.o 4 sem que decorram oito dias ap6s a 
respectiva recep,ao ou antes de 0 Tribunal Constitu
cional sobre eles se ter pronunciado, quando a inter
ven,ao deste tiver side requerida. 

8. 0 Tribunal Constitucional deve pronunciar-se no 
prazo de vinte e cinco dias, 0 qual, no caso do n.O I, 
pode ser encurtado pelo Presidente da Republica, 
por motivo de urgencia. 

Artigo 279. 0 

(Efeitos da declsio) 

1. Se 0 Tribunal Constitucional Se pronunciar pela 
inconstitucionalidade de norma constante de qualquer 
decreto OU acordo internacional, devera 0 diploma ser 
vetado pelo Presidente da Republica ou pelo Ministro 
da Republica, conforme os casos, e devolvido ao 6r
gilo que 0 tiver aprovado. 

2. No caso previsto no n.o 1, 0 decreto nao podenl 
ser promulgado ou assinado sem que 0 6rgao que 0 

tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitu
cional ou, quarido for caso disso, 0 confirme por maio
ria de dois ter,os dos Deputados presentes, des de que 
superior a maioria absoluta dos Deputados em efecti
vidade de fun~oes. 

3. Se 0 diploma vier a ser reformulado, podera 0 

Presidente da Republica ou 0 Ministro da Republica, 
conforme os casos, requerer a aprecia,ao preventiva da 
constitucionalidade de qualquer das suas normas. 

4. Se 0 Tribunal Constitucional se pronunciar pela 
inconstitucionalidade de norma constante de tratado, 
este s6 podera ser ratificado se a Assembleia da Repu
blica 0 vier a aprovai por maioria de dois ter~os dos 
Deputados presentes, desde que superior a maio ria ab
sol uta dos Deputados em efectividade de fun,oes. 
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Artigo 280. 0 

(Fiscaliza~io concrela da constitucionalidade e da legalidade) 

I. Cabe recurso para 0 Tribunal Constitucional das 
decisees dos tribunals: 

a) Que recusem a aplica~ao de qualquer norma 
com fundamento na sua inconstitucionalidade; 

b) Que apliquem norma cuja inconstitucionalidade 
haja side suscitada durante 0 processo. 

2. Cabe igualmente recurso para 0 Tribunal Consti
tucional das decisoes dos tribunals: 

a) Que recusem a aplica~ao de norma constante 
de acto legislativo com fundamento na sua ile
galidade por viola~ao de lei com valor refor
~ado; 

b) Que recusem a aplica~ao de norma constante 
de diploma regional com fundamento na sua 
ilegalidade por viola~ao do estatuto da regiao 
aut6noma ou de lei geral da Republica; 

c) Que recusem a aplica~iio de norma constan te 
de diploma emanado de urn 6rgao de sobera
nia com fundamento na sua ilegalidade por vio
la~ao do estatuto de uma regiao aut6noma; 

d) Que apliquem norma cuja ilegalidade haja sido 
suscitada durante 0 processo com qualquer dos 
fundamentos referidos nas a1ineas a), b) e c). 

3. Quando a norma cuja 'aplica~ao tiver side re
cusada constar de conven,ao internacional, de acto le
gislativo ou de decreta regulamentar, os recursos pre
vistos na alinea a) do n.o lena a1inea a) do n.o 2 sao 
obrigat6rios para 0 Ministerio Publico. 

4. Os recursos previstos na a1inea b) do n.O lena 
alinea d) do n.o 2 s6 podem ser interpostos pela parte 
que haja suscitado a questao da inconstitucionalidade 
ou da ilegalidade, devendo a lei regular 0 regime de 
admissao desses recursos. 

5. Cabe ainda recurso para 0 Tribunal Constitucio
nal, obrigat6rio para 0 Ministerio Publico, das deci
sees dos tribunais que apliquem norma anteriormente 
julgada inconstitucional ou ilegal pelo pr6prio Tribu
nal Constitucional. 

6. Os recursos para 0 Tribunal Constitucional sao 
restritos a questao da inconstitucionalidade ou da ile
galidac:ie, con forme os casos. 

Artigo 281. 0 

(Fiscaljza~ao abstracta da cODstitucionalidade e da legalidade) 

I. 0 Tribunal Constitucional aprecia e declara, com 
for,a obrigat6ria geral: 

a) A inconstitucionalidade de quaisquer normas; 
b) A ilegalidade de quaisquer normas constantes 

de acto legislativo com fundamento em viola
,ao de lei com valor refor,ado; 

c) A ilegalidade de quaisquer normas constantes 
de diploma regional com fundamento em vio
la,ao do estatuto da regHio ou de lei geral da 
Republica; . 

d) A ilegalidade de quaisquer normas constantes 
de diploma emanado dos 6rgaos de soberania 
com fundamento em viola,ao dos direitos de 
uma regHio consagrados no seu estatuto. 

2. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a de
clara~iio de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, com 
for~a obrigatoria geral: 

a) 0 Presidente da Republica; 
b) 0 Presidente da Assembleia da Republica; 
c) 0 Primeiro-Ministro; 
d) 0 Provedor de J usti~a; 
e) 0 Procurador-Geral da Republica; 
f) Urn decimo dos Deputados a Assembleia da 

Republica; 
g) Os Ministros da Republica, as assembleias legis

lativas regionais, os presidentes das assembleias 
legislativas regionais, os presidentes dos gover
nos regionais ou urn decimo dos deputados a 
respect iva assembleia legisiativa regional, 
quando 0 pedido de declara~iio de inconstitu
cionalidade se fundar em viola,ao dos direitos 
das regioes autonomas ou 0 pedido de decla
ra~iio de ilegalidade se fundar em viola~iio do 
estatuto da respectiva regiao ou de lei geral da 
Republica. 

3. 0 Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, 
com for,a obrigatoria geral, a inconstitucionalidade ou 
a ilegalidade de qualquer norma, desde que tenha sido 
por ele julgada inconstitucional ou ilegal em tres casos 
concretos. 

Artigo 282.0 

(Ereilos da declara~ao de inCoDstitucionaJidade Oll de lIegalidade) 

I. A declara~ao de inconstitucionalidade OU de ile
galidade com for~a obrigat6ria geral produz efeitos 
desde a entrada em vigor da nOrma declarada incons
titucional ou ilegal e determina a repristina~iio das nor
mas que ela, eventualmente, haja revogado. 

2. Tratando-se, porem, de inconstitucionalidade ou 
de ilegalidade por infrac,iio de norma constitucional ou 
legal posterior, a declara,iio s6 produz efeitos des de a 
entrada em vigor desta ultima. 

3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo deci
sao em contnirio do Tribunal Constitucional quando 
a nOrma respeitar a materia penal, disciplinar ou de 
ilicito de mera ordena~iio social e for de conteudo me
nos favon!vel ao arguido. 

4. Quando a seguran,a juridica, razoes de equidade 
ou interesse publico de excepcional relevo, que devera 
ser fundamentado, 0 exigirem, podeni 0 Tribunal Cons
titucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou 
da ilegalidade com alcance mais restrito do que 0 
previsto nos 0,°5 1 e 2. 

Artigo 283. 0 

Oncoostitucionalidade por amissao) 

I. A requerimento do Presidente da Republica, do 
Provedor de Justi~a ou, com fundamento em viola,ao 
de direitos das regioes aut6nomas, dos presidentes das 
assembleias legislativas regionais, 0 Tribunal Constitu
cional aprecia e veri fica 0 nao cumprimento da Cons
titui~ao por amissae das medidas legislativas necessa
rias para tornar exequiveis as norm as constitucionais. 

2. Quando 0 Tribunal Constitucional verificar a exis
tencia de inconstitucionalidade por omissao, dara disso 
conhecimento ao 6rgao legislativo competente. 
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TiTULO II 

Revlsio constltucional 

. Artigo 284. 0 

(CompeteDda e tempo de revisio) 

1. A Assembleia da Republica pode rever a Consti
tui~ao decorridos cinco anos sobre a data da publica
~ao da Iiltima lei de revisao ordinaria. 

2. A Assembleia da Republica pode, contudo, assu
mir em qualquer momento poderes de revisao extraor
dinaria por maioria de quatro quintos dos Deputados 
em efectividade de fun~oes. 

Artigo 285. 0 

(Intciatlva da revlsio) 

1. A iniciativa da revisao compete aos Deputados. 
2. Apresentado urn projecto de revisao constitucio

nal, quaisquer outros terao de ser apresentados no 
prazo de trinta dias. 

Artigo 286. 0 

- .. (Aprova~o e promuJga~o) 

I. As altera~oes da Constitui~ao sao aprovadas por 
maio ria de dois ter~os dos Deputados em efectividade 
de fun~oes. 

2. As altera~oes da Constitui~ao que forem aprova
das serao reunidas numa unica lei de revisao. 

3. 0 Presidente da Republica nao pode recusar a 
promulga~ao· da lei de revisao. 

Artigo 287. 0 

(Novo texto da ConstltuJ~io) 

1. As altera~oes da Constitui~ao serao inseridas no 
lugar pr6prio, mediante as substitui~oes, as supressoes 
e os aditamentos necessarios. 

2. A Constitui~ao, no seu novo texto, sera publicada 
conjuntamente com a lei de revisao. 

Artigo 288. 0 

(Llmltes materials da revisio) 

As leis de revisao constitucional terao de respeitar: 

0) A independoncia nacional e a unidade do Estado; 
b) A forma republicana de governo; 
c) A separa~ao das Jgrejas do Estado; 
d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadaos; 
e) Os direitos dos trabalhadores, das comissoes de 

trabalhadores e das associa~oes sindicais; 
f) A coexistoncia do sector publico, do sector pri

vado e do sector cooperativo e social de pro
priedade dos meios de produ~ao; 

g) A existencia de pianos econ6micos no iimbito 
de uma economia mista; 

h) 0 sufragio universal, directo, secrete e peri6-
dico na designa9iio dos titulares electivos dos 

6rgaos de soberania, das regioes aut6nomas e 
do poder local, bern como 0 sistema de repre
senta~ao ·proporcional; 

i) 0 pluralismo de expressao e organiza~o poli
tica, incluindo partidos politicos, e 0 direito de 
oposi~ao democratica; 

j) A separa~ao e a interdependencia dos 6rgaos 
de soberania; 

/) A fiscaliza~ao da constitucionalidade por a~o 
ou por omissao de normas jurldicas; 

m) A independencia dos tribunais; 
n) A autonomia das autarquias locais; 
0) A autonomia politico-administrativa dos arqui

p,Hagos dos A~ores e da Madeira. 

Artigo 289. 0 

(limites c1rcunstandals da revlsio) 

Nao pode ser praticado nenhum acto de revisao cons
titucional na vigencia de estado de sitio ou de estado 
de emergencia. 

Disposlc;oes finals e transltorlas 

Artigo 290. 0 

(Dlreito anterior) 

I. As leis constitucionais posteriores a 25 de Abril 
de 1974 nao ressalvadas neste capitulo sao considera
das leis ordinarias, sem prejuizo do disposto no ntimero 
seguinte. 

2. 0 direito ordinario anterior a entrada em vigor 
da Constitui~ao mantem-se, desde que nao seja con
trario a Constitui~ao ou aos princlpios nela consig
nados. 

Artigo 291. 0 

(Dlstrlto.) 

1. Enquanto as regioes administrativas nao estiverem 
concretamente institufdas, subsistira a divisao distrital 
no espa~o por elas nao abrangido. 
. 2. Havera em cada distrito, em termos a definir por 

lei, uma assembleia deliberativa, composta por repre
sentantes dos municipios. 

3. Compete ao governador civil, assistido por urn 
conselho, representar 0 Governo e exercer os poderes 
de tutela na area do distrito. 

Artigo 292.0 

(Estatuto de Macau) 

I. 0 territ6rio de Macau, enquanto se mantiver ·sob 
administra~ao portuguesa, rege-se p~r estatuto ade
quado a sua situa~ao especial. 

2. 0 estatuto do territ6rio de Macau, constante da 
Lei n.o 1176, de 17 de Fevereiro, continua em vigor, 
com as altera~oes que Ihe foram introduzidas pela Lei 
n.o 53179, de 14 de Setembro. 

3. Mediante proposta da Assembleia Legislativa de 
Macau ou do Governador de Macau, nesse caso ou-
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vida a Assembleia Legislativa de Macau, e precedendo 
parecer do Conselho de Estado, a Assembleia da Re
publica pode aprovar altera~oes ao estatuto ou a sua 
substitui~ao. 

4. No caso de a proposta ser aprovada com modifi
ca~oes, 0 Presidente da Republica nilo promulgara 0 

decreto da Assembleia da Republica sem a Assembleia 
Legislativa de Macau ou 0 Govemador de Macau, con
soante os casos, se pronunciar favoravelmente. 

5. 0 territ6rio de Macau dispOe de organiza~iio ju
dici:lria pr6pria, dotada de autonomia c adaptada as 
suas especificidades, nos termos da lei, que devera sal
vaguardar 0 principio da independencia dos juizes. 

Artigo 293. 0 

(AutodclermIDa~o e lndependhda de Timor Lute) 

I. Portugal continua vinculado as responsabilidades 
que Ihe incumbem, de harmonia com 0 direito inter
nacional, de prom over e garantir 0 direito /I autode
termina~iio e independencia de Timor Leste. 

2. Compete ao Presidente da Republica e ao Go
verno praticar todos os actos necessarios II realiza~iio 
dos objectivos expressos no numero anterior. 

Artigo 294. 0 

(locrimln.~o • Julgam •• to dOl ........ mpo"" .. b cia PIDElDGS) 

I. Mantem-se em vigor a Lei n.O 8175, de 25 de Ju
Iho, com as a1tera~oes introduzidas pela Lei n.o 16175, 
de 23 de Dezembro, e pcla Lei n.o 18175, de 26 de De
zembro. 

2 .. A lei podera precisar as tipifica~oes criminais 
constantes do n.o 2 do artigo 2. 0

, do artigo 3. 0
, da 

allnea b) do artigo 4. 0 e do artigo 5. 0 do diploma re
ferido no numero anterior. 

3. A lei podeni regular especialmente a atenua~o ex
traordin:lria prevista no aitigo 7. 0 do mesmo diploma. 

Artigo 295. 0 

(Regra especial sabre partldos) 

o disposto no n.o 3 do artigo 5 I. 0 apJica-se aos par
tidos constituldos anteriormente II entrada em vigor da 
Constitui~iio, cabendo II lei regular a materia. 

Artigo 296. 0 

(prlnciplo! pan I reprintlz.~o prnlsta DO D. O 1 do Irtlgo 85.°) 

A lei-quadro prevista no n.o I do artigo 85. 0 obser
vara os seguintes princlpios fundamentais: 

a) A reprivatiza~ilo da titularidade ou do direito 
de explora~iio de meios de produ~ilo e outros 
bens nacionalizados depois de 25 de Abril de 
1974 realizar-se-a, em regra e preferencialmente, 
atraves de concurso publico, oferta na bolsa de 
valores ou subscri~iio publica; 

b) As receitas obtidas com as reprivatiza~oes se
rilo utilizadas apenas para amortiza~iio da di
vida publica e do sector empresarial do Estado, 
para 0 servi~o da divida resultante de naciona
Iiza~oes ou para novas aplica~oes de capital no 
sector produtivo; 

c) Os trabalhadores das empresas objecto de re
privatiza~iio manterilo no processo de repriva
tiza~ilo da respectiva empresa todos os direitos 
e obriga~oes de que forem titulares; 

d) Os trabalhadores das empresas objecto de re
privatiza~ilo adquiririlo 0 direito 11 subscri~ilo 
preferencial de uma percentagem do respectivo 
capital social; 

e) Proceder-se-a II avalia~ilo previa dos meios de 
produ~ilo e outros bens a reprivatizar, por in
termedio de mais de uma entidade indepen
dente. 

Artigo 297. 0 

(FAt.tuto provMrlo da Rqilo Aut6aoma da Madeira) 

o estatuto provis6rio da Regiilo Aut6noma da Ma
deira continua a vigorar ate II data da entrada em vi
gor do correspondente estatuto definitivo. 

Artigo 298. 0 

(Data e entrada em "Igor d. Constltul~o) 

I. A Constitui~iio da Republica Portuguesa tern a 
data da sua aprova~ilo pela Assembleia Constituinte, 
2 de Abril de 1976. 

2. A Constitui~ilo da Republica Portuguesa entra em 
vigor no dia 25 de Abril de 1976. 

o Presidente da Assembleia da Republica, Ant6nio 
Moreira Barbosa de Melo. 


