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SEMIPRESIDENCIALISMO EM PORTUGAL: PODERES PRESIDENCIAIS E INTERAÇÃO

COM O GOVERNO (1982-2016)

Vasco Seixas Duarte Franco

Resumo

O interesse pela investigação sobre o funcionamento dos sistemas de governo de
tipo semipresidencial tem crescido em paralelo com o aumento do número de países
que escolhem o semipresidencialismo.

Muitos estudos centram-se na comparação das normas constitucionais e na
observação da prática política que delas decorre diretamente, sem prestar a mesma
atenção a outros aspetos igualmente relevantes, nomeadamente na esfera dos
poderes do Presidente da República.

A investigação desenvolvida na tese parece confirmar, empiricamente, a
perceção que alguns autores já tinham expressado quanto à importância dos poderes
informais, sugerindo que tal vertente deve merecer tanta atenção como a dos poderes
formais, qualitativa e quantitativamente.

Começando por comparar o sistema português com outros, mostra-se que, no
contexto dos dezoito Estados europeus que escolheram o semipresidencialismo,
Portugal se situa entre aqueles cuja lei fundamental consagra os poderes presidenciais
mais relevantes.

Partindo dessa constatação, procurou-se aprofundar o conhecimento sobre o
exercício efetivo de tais poderes, formais e informais, na interação dos presidentes
com os governos, tendo por base as decisões que tomaram, as declarações que
proferiram e as iniciativas que promoveram.

Essa análise é feita com o enquadramento dos diferentes atos em quatro
categorias de poderes, em alternativa à divisão mais usada, entre “poderes
legislativos” e “não legislativos”, que se afigurou insuficiente para um estudo de caso
com a amplitude pretendida. “Poderes de refrescamento sistémico”, “poderes de
intervenção no processo legislativo”, “outros poderes com relevância sistémica” e
“poderes informais”, são as novas categorias que permitem diferenciar melhor aquelas
decisões, declarações e iniciativas relevantes, atendendo à respetiva natureza.

Importante para o desfecho da investigação foi o modelo analítico desenvolvido
para o efeito, que permite a aplicação prática de dois conceitos que já estavam
anteriormente implícitos em algumas obras, mas ignorados noutras: “sentido” e
“intensidade” da interação. Para compreender o funcionamento do sistema é vital
distinguir as ações do Presidente que vão ao encontro dos interesses do Governo
daquelas que são contrárias a esses interesses e ponderar, de forma diferenciada, o
impacto relativo que cada uma delas pode ter.

O estudo não encontrou relação entre a intensidade da intervenção do
Presidente e a maior ou menor diferença entre a sua popularidade e a do Primeiro-
Ministro, nem entre aquela e os melhores ou piores ciclos económicos, mas confirma a
tendência para que os titulares do cargo tenham uma interação com os governos
globalmente mais intensa nos segundos mandatos do que nos primeiros.
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Por outro lado, concluindo que o sentido da interação não depende da relação
do Presidente com o partido do Primeiro-Ministro nem da tipologia do Governo,
sugere que a intensidade de sentido conflitual pode ser mais elevada nos períodos de
coabitação e quando os executivos dispõem de apoio parlamentar maioritário.

Palavras-Chave: Sistemas de governo, semipresidencialismo, Presidente da
República, poderes presidenciais.

Abstract

The interest in the research of the functioning of semi-presidential
government systems has grown in parallel with the increase in the number of
countries choosing semi-presidentialism.

A lot of studies focus on the comparison of constitutional norms and on the
observation of the political practice that directly comes from them, without paying as
much attention to other aspects equally relevant, namely in the President of the
Republic’s sphere of powers.

The investigation conducted in the theses seems to empirically confirm the
perception that some authors have already expressed about the importance of
informal powers, suggesting that this aspect should get as much attention as formal
powers do, qualitatively and quantitatively.

Beginning by comparing the Portuguese system with others it’s shown that, in
the context of the eighteen European States that have chosen semi-presidentialism,
Portugal situates itself between those whose fundamental law consecrates the most
relevant presidential powers.

Taking into consideration this finding, it was sought to deepen the knowledge
of the effective exercise of such powers, formal and informal, in the interaction
between the presidents and the governments, based on the decisions that were taken,
the statements that were uttered and the initiatives that were promoted.

This analysis is made with the framing of the different acts in four categories
of powers, instead of the most used division, between “legislative powers” and “non-
legislative powers”, that has proven to be insufficient for a case study with the
intended range. “Powers of systemic refreshment”, “powers of intervention in the
legislative process”, “other powers with systemic relevancy” and “informal powers”
are the new categories that allow to better differentiate those decisions, statements,
and relevant initiatives, taking into consideration their respective nature.

Important for the investigation's outcome was the analytical model developed
for the purpose, which allows the practical application of two concepts that were
already implicit in some works, but ignored in others: “direction” and “intensity” of the
interaction. To understand the system's functioning it is vital to distinguish the actions
of the President that meet the Government’s interests from the ones that are contrary
to those interests and to ponder, in a different way, the relative impact that each one
of them can have.

The study didn’t find a relationship between the intensity of the President’s
intervention and the greater or lesser gap between his popularity and the Prime-
Minister’s, nor between that and the better or worse economic cycles. However, it
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confirms the tendency that officeholders have an overall more intense interaction with
the governments in the second term than in the first.

On the other hand, concluding that the direction of the interaction doesn’t
depend on the relationship between the President and the Prime Minister’s party, or
on the type of government, it is suggested that the intensity of conflicting actions can
be higher in the cohabitation periods and when the executives have majority
parliamentary support.

Keywords: systems of government, semi-presidentialism, President of the
Republic, presidential powers.
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Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo

(1982 – 2016)

INTRODUÇÃO

A eleição do Presidente da República por voto universal, conferindo-lhe uma

legitimidade enquanto “représentant du peuple” (Duverger, 1970, p. 199) equiparável

à legitimidade do parlamento e distinta da que é reconhecida a um chefe de Estado

com outra forma de designação,1 foi a característica destacada por Maurice Duverger

para diferenciar o sistema semipresidencial do sistema parlamentar, na sua aborda-

gem inicial2 àquela nova tipologia dos sistemas de governo por si identificada e teori-

zada. É, no entanto, a forma como o chefe do Estado se relaciona com o governo e

com as forças políticas representadas no parlamento, associada ao exercício efetivo

dos poderes que lhe estão constitucionalmente atribuídos e daqueles que assume para

além da previsão constitucional, que determina a relevância que o Presidente adquire

no funcionamento do sistema político, como viria a sublinhar o mesmo autor nas obras

posteriores3 em que consolidou e desenvolveu o conceito. 4

No caso português, tem sido não apenas reconhecida a importância do papel

do Presidente da República no quadro do sistema de governo estabelecido na Consti-

tuição de 1976, como frequentemente questionada a natureza da intervenção de cada

um dos titulares do cargo em distintos momentos dos respetivos mandatos. Os dois

factos justificam que se aprofunde o estudo destas matérias, tendo em vista uma me-

lhor compreensão dos comportamentos e das interações em causa e como contributo

para perspetivar futuros desenvolvimentos.

1 Seja a via hereditária própria das monarquias, seja a eleição em sede parlamentar ou por um colégio
de notáveis (v. Duverger, 1970, p. 199).
2 In Duverger, 1970, pp. 198-201.
3 Nomeadamente em Échec au roi (Duverger, 1978) e no artigo A new political system model: semi-
presidential government (Duverger, 1980).
4 Mais recentemente, Elgie (1999, p. 13) viria a considerar que a coexistência de um Presidente da Re-
pública eleito por voto popular para um período fixo de mandato, com um Primeiro-Ministro e um Go-
verno responsáveis perante o parlamento, são as características necessárias e suficientes para identifi-
car um sistema de governo semipresidencial. No entanto, o exercício dos poderes do chefe do Estado
continua a ser o elemento central no estudo do semipresidencialismo (v. Capítulo II, número II.1).
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A comparação, nas dimensões mais relevantes, com os casos austríaco e fran-

cês, paradigmáticos de modelos extremos de semipresidencialismo, ajudará a atingir o

objetivo proposto.

A investigação inclui um novo modelo analítico que, para além de permitir es-

tudar o funcionamento do sistema de governo em Portugal, poderá ser empregue para

outros estudos de caso no âmbito do funcionamento do semipresidencialismo. Pode

ainda servir de base para a criação de um observatório permanente de avaliação da

interação dos Presidentes da República com os Governos e com os parlamentos, num

contexto de investigação centrado essencialmente na prática política.

1. Objetivo do estudo

Em Portugal, em diferentes contextos, tem sido recorrente o apelo a uma mai-

or intervenção do Presidente da República no seu relacionamento com o Governo e

com o parlamento, no sentido de influenciar a agenda política e as opções em matéria

de políticas públicas. Esses apelos têm implícitas determinadas leituras do texto consti-

tucional e das práticas políticas geradoras de expectativas muitas vezes insuficiente-

mente fundamentadas.

O nível das expetativas associadas ao exercício dos poderes presidenciais está

bem documentado em estudos recentes sobre a qualidade da democracia em Portu-

gal, que revelam a perceção dos cidadãos quanto à capacidade do Presidente “para

travar abusos de poder por parte do governo” (Magalhães, 2009, p. 25), situando-o

numa posição destacada em relação aos demais agentes indicados em cada um dos

inquéritos em que se basearam tais estudos.5

5 Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça, no estudo de 2009 (v. Magalhães, 2009, p. 25) e União
Europeia, Assembleia da República, Provedor de Justiça e meios de comunicação social, no estudo de
2011 (v. Pinto, Magalhães, Sousa & Gorbunova, 2011, p. 34).
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Figura 1: Perceções sobre responsabilização horizontal do poder político (2009)

Fonte: Magalhães, 2009, p. 25.

Figura 2: Perceções sobre responsabilização horizontal do poder político
(2011); % das pessoas que atribuem aos agentes “total” ou “bastante capacidade”

para travar possíveis abusos de poder por parte do governo

Fonte: Pinto, Magalhães, Sousa e Gorbunova, 2011, p. 34.

A ideia, muito forte,6 revelada nos inquéritos de 2009 e de 2011, de que o Pre-

sidente tem condições para “servir de contrapeso ao papel do governo no nosso sis-

tema político” (Magalhães, 2009, p. 24), mostra uma certa sintonia entre a perceção

dos cidadãos e a posição dos autores que identificam os poderes presidenciais como

um elemento central no funcionamento dos sistemas de tipo semipresidencial.

Uma visão de conjunto sobre a forma como, em Portugal, os Presidentes têm

exercido os respetivos poderes pode constituir um contributo relevante para perspeti-

6 No inquérito de 2009 (Magalhães, 2009, p. 25), enquanto 49% dos inquiridos se identifica com a afir-
mação de que o Presidente “tem capacidade para travar abusos de poder por parte do governo”, só 15%
discorda da mesma. No inquérito de 2011 a primeira percentagem sobe para 52%, não se mencionando
no Relatório respetivo a percentagem dos que discordam (v. Pinto, Magalhães, Sousa & Gorbunova,
2011, p. 34).
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var eventuais respostas aos apelos acima referidos, no quadro constitucional vigente, e

um elemento a ter em conta num eventual futuro debate sobre a reforma da Consti-

tuição.

Para se chegar a um retrato detalhado do sistema vigente importa começar por

perceber como ele nasceu, porque foi escolhido, como foram eleitos os Presidentes

que já exerceram funções e que tipo de legitimidade decorre da eleição, bem como

quais são os seus poderes efetivos e qual a importância desse leque de poderes no

contexto dos sistemas de tipo semipresidencial.

Depois, é preciso proceder á identificação e análise de todos os atos, interven-

ções e iniciativas presidenciais relevantes no contexto da interação com os governos.

Existe informação publicada, nem sempre com dados coincidentes, sobre certos tipos

de decisões adotadas no uso dos poderes do Presidente da República, mas é escasso o

tratamento dado a outras ações não menos relevantes do que algumas daquelas.

Todos os dados recolhidos deverão ser comparados, em termos quantitativos,

entre períodos determinados, como os de duração dos mandatos presidenciais, das

legislaturas e dos governos, e avaliados em termos qualitativos para diferenciar a sua

importância relativa e o efeito sistémico que produzem.

Para aprofundar essa avaliação é desenvolvido um modelo analítico que permi-

tirá a ponderação de cada um e do conjunto dos atos relevantes praticados no exercí-

cio do cargo de Presidente da República, bem como a comparação entre períodos de

tempo e circunstâncias que podem configurar variáveis explicativas das diferenças en-

contradas na interação dos titulares do cargo com os governos.

O ponto de partida para a construção do referido modelo analítico é a consta-

tação de que o exercício dos poderes presidenciais se traduz em atos que produzem

um determinado efeito no funcionamento do sistema político influenciando a ação do

Governo e do parlamento e moldando a natureza da interação do chefe do Estado com

estes outros órgãos de soberania. Esse efeito pode ser muito ou pouco relevante e

pode ter um sentido favorável, desfavorável ou neutro, relativamente aos objetivos do

executivo ou do parlamento.
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Uma vez que a investigação incide sobre a interação entre o Presidente e o Go-

verno, o modelo analítico deve permitir identificar as categorias dos atos presidenciais

relevantes, medir a intensidade do efeito produzido7 por cada um deles e verificar qual

o respetivo sentido sempre e apenas quanto aos objetivos do executivo, mesmo quan-

do tais atos tenham algum tipo de implicação em relação ao parlamento.8 Deve ainda

conter fórmulas de agregação dos valores apurados através das medidas de intensida-

de estabelecidas, de modo a permitir a comparação entre os diferentes períodos con-

siderados.

Apresentados os requisitos do modelo analítico, a questão de partida pode ser

assim formulada:

- Existem diferenças significativas quanto à intensidade e ao sentido dos atos

praticados no exercício dos poderes do Presidente da República na sua interação com

os governos no período em estudo (1982/2016)? Em que se traduzem essas diferenças

e quais as hipóteses explicativas das mesmas?

As hipóteses explicativas a testar são as seguintes:

Hipótese I - Relação do PR com o partido do Primeiro-Ministro: se o PR é mem-

bro desse partido a interação é de sentido cooperante; se é membro de partido da

oposição a interação é de sentido conflitual ou de sentido neutro.

II - Tipologia do governo: o sentido da interação do PR com o executivo não de-

pende da tipologia do governo.9

Hipótese III - Conjuntura socioeconómica: a intensidade da intervenção do PR,

em cada mandato, é maior nos períodos com pior conjuntura socioeconómica aferida

7 O conceito de “intensidade do efeito produzido” vai ao encontro das considerações tecidas por Novais
(2007, p. 154) sobre a necessidade de ponderar “as diferentes forças de impacto e de influência que
cada um destes poderes projecta no sistema político”.
8 Por exemplo: o veto de um diploma da Assembleia da República pode ser favorável ao Governo se o
mesmo tiver sido aprovado por uma maioria constituída por deputados da oposição.
9 As tipologias de governo e os executivos a considerar são os que constam da Tabela 1 (p. 12).



Vasco Franco

6

em ciclos de doze meses, tendo em conta a evolução homóloga do PIB, por compara-

ção com os períodos opostos. 10

Hipótese IV - Índices de popularidade: a intensidade da intervenção do PR em

relação a cada Governo é maior quando é mais acentuada a diferença entre os índices

de aprovação do próprio e os índices de aprovação do Primeiro-Ministro e menor

quando essa diferença é mais baixa. 11

Hipótese V - Período político:12 a intensidade da intervenção do PR é menor no

seu primeiro mandato13 e maior no segundo.

10 A evolução do PIB é o indicador preferido por vários autores, nomeadamente nos estudos sobre a
influência da situação económica na decisão de voto dos eleitores (v. Fossati, 2014, p. 122; Hellwig &
Samuels, 2007, p. 290; Kayser & Wlezien, 2011, p. 376; Lewis-Beck & Stegmaier, 2000, pp. 188-191).
Nadeau, Lewis-Beck e Bélanger (2012, pp. 561-562) referem que: “impressively, GDP growth renders the
strongest correlation, and stands regarded by some as the foremost macroeconomic indicator for use in
economic voting studies”. No mesmo sentido, Aguiar-Conraria e Magalhães (2008, pp. 4-5) consideram
que “a taxa de crescimento do PIB real” é o indicador económico mais fiável para o caso português,
optando por usar apenas este e abdicando de outros, como as taxas de desemprego e de inflação.
Quanto à taxa de desemprego, para além dos inconvenientes apontados por estes autores, importa
salientar que as diversas quebras de série ocorridas, com alteração dos critérios empregues para o res-
petivo cálculo, prejudicam a sua utilização como indicador comparativo para todo o universo temporal
em causa (v. Casaca, 2010, pp. 262, 267 e 275).
11 Esta hipótese é testável a partir de maio de 1986, mês em que se iniciou a publicação regular pelo
semanário Expresso de estudos de avaliação da popularidade dos principais agentes e instituições políti-
cas. A identificação de ciclos de doze meses, não necessariamente coincidentes com um ano civil, em
que se verificam as maiores e as menores diferenças entre a popularidade do PR e do Governo, tem por
base os estudos publicados ao longo dos períodos relevantes.
12 Enquanto Lasswell e Kaplan (1952, p. 246) definem “political cycles” como “sequences in which a
given power relationship is regularly resumed after deviations from it”, outros autores, como Alesina e
Roubini (1992, p. 683) ou Ebbinghaus e Visser (1999, p. 138), recorrem à mesma expressão para identifi-
car períodos em que a esquerda e a direita alternam no poder, com as consequentes mudanças das
políticas macroeconómicas. No contexto da presente investigação, “período político” tem um significa-
do mais restrito do que poderia ter a expressão “ciclo político”, correspondendo a uma dimensão tem-
poral associada aos mandatos presidenciais e governamentais ou a parcelas dos mesmos.
13 No período de estudo só será possível comparar os mandatos completos de Mário Soares, Jorge Sam-
paio e Cavaco Silva.
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2. Metodologia

O período abrangido pela investigação inicia-se na data da entrada em vigor da

Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de setembro de 1982,14 e termina com a conclusão

do segundo mandato de Cavaco Silva. Compreende seis mandatos presidenciais com-

pletos e um incompleto, coincidentes com catorze governos de diferentes tipos.

Quadro 1: Mandatos presidenciais e governos abrangidos no âmbito da investigação

Mandato
PR

Tipo de governo15

Maioria
monolítica

Coligação de
partido dominante

Coligação
equilibrada

Ausência de
maioria

Eanes II16 Balsemão17 II Soares III Cavaco I
Soares I Cavaco II Cavaco I
Soares II Cavaco II

Cavaco III
Guterres I

Sampaio I Guterres I
Guterres II

Sampaio II Sócrates I Barroso
S. Lopes

Guterres II

Cavaco I Sócrates I Sócrates II
Cavaco II P. Coelho I Sócrates II

P. Coelho II
A. Costa

Fonte: elaboração própria a partir das páginas da Internet da Assembleia da República, da Comissão
Nacional de Eleições e do Governo de Portugal

Para assegurar adequados parâmetros de comparabilidade, alguns dados refe-

rentes ao período anterior à primeira revisão constitucional são apresentados auto-

nomamente, não sendo objeto de comparação sistemática com os correspondentes

aos períodos subsequentes uma vez que as alterações aos poderes presidenciais intro-

duzidas com a referida revisão afetam as variáveis em estudo.

Os períodos de duração de cada mandato presidencial e de cada Governo rele-

vantes para a investigação são os que constam do Quadro 2.

14 30 de outubro de 1982, cf. artigo 248.º da Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de setembro.
15 Tipologia baseada na proposta por Duverger (1978, pp. 120-136).
16 A partir de 30 de outubro de 1982.
17 A partir de 30 de outubro de 1982.
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Quadro 2: Períodos dos mandatos presidenciais e de duração dos governos
Mandato Início Termo Governo Início Termo

Eanes II* 14-01-1981 09-03-1986 Balsemão II* 04-09-1981 09-06-1983
Soares III 09-06-1983 06-11-1985
Cavaco I 06-11-1985

Soares I 09-03-1986 09-03-1991 17-08-1987
Cavaco II 17-08-1987

Soares II 09-03-1991 09-03-1996 31-10-1991
Cavaco III 31-10-1991 28-10-1995
Guterres I 28-10-1995

Sampaio I 09-03-1996 09-03-2001 25-10-1999
Guterres II 25-10-1999

Sampaio II 09-03-2001 09-03-2006 06-04-2002
Barroso 06-04-2002 17-07-2004
Santana 17-07-2004 12-03-2005
Sócrates I 12-03-2005

Cavaco I 09-03-2006 09-03-2011 26-10-2009
Sócrates II 26-10-2009

Cavaco II 09-03-2011 09-03-2016 21-06-2011
P. Coelho I 21-06-2011 30-10-2015
P. Coelho II 30-10-2015 26-11-2015
A. Costa 26-11-2015

Fonte: elaboração própria a partir das páginas oficiais da Presidência da República e do Governo
*A partir de 30 de outubro de 1982.

Por terem uma duração inferior a seis meses, não são tratados, para efeitos do

estudo das interações entre o Presidente e os executivos em causa, os dados referen-

tes aos primeiros governos de Cavaco Silva e de António Guterres nos períodos coinci-

dentes com os segundos mandatos de Ramalho Eanes e de Mário Soares, respetiva-

mente.

Pelo mesmo motivo, ficam também excluídos o XX Governo Constitucional,

presidido por Passos Coelho, cujo programa foi rejeitado na Assembleia da República,

e o executivo seguinte, liderado por António Costa, que foi empossado pouco mais de

dois meses antes do termo do segundo mandato de Cavaco Silva (v. Ponto V.1.2.2). 18

Para além da introdução e da apresentação do objetivo da investigação e da

metodologia, a tese desenvolve, no capítulos I a III, uma abordagem aprofundada do

sistema semipresidencial no contexto dos sistemas de governo, incluindo a análise das

tipologias propostas por diferentes autores, o estudo de casos paradigmáticos de mo-

delos extremos de funcionamento deste sistema de governo, os contornos que assu-

miu em Portugal a partir de 1976 e, em perspetiva comparada, especialmente com os

18 A comparação entre os mandatos presidenciais, implica a ponderação, exclusivamente para este efei-
to, de todos os atos relevantes, incluindo os relativos aos quatro períodos mencionados.
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referidos modelos, os poderes dos Presidentes da República nas vertentes da previsão

constitucional, do exercício efetivo dos mesmos e da interação entre os chefes do Es-

tado e os governos.

Esta componente da tese é eminentemente descritiva, tendo por base a revisão

da bibliografia, a que se soma, em relação ao funcionamento dos sistemas de governo

na Áustria e em França, principais modelos de comparação com o caso português, a

análise das respetivas constituições e legislação complementar relevante, bem como a

consulta de bases de dados institucionais, nomeadamente dos parlamentos, das presi-

dências da república e dos governos.

Para compreender melhor a génese e a evolução do semipresidencialismo, é

feita uma análise mais sumária de outros casos, que permitem comparações pontuais

com o português e que mostram a maleabilidade deste sistema de governo e os riscos

que, em certas situações, pode comportar.

O caso português tem, já nesta fase, um tratamento mais aprofundado, embora

ainda não exaustivo, visando explorar as diferenças entre o estatuto e os poderes do

Presidente nos períodos anterior e posterior à revisão constitucional de 1982, para

além da comparação com os modelos citados, tendo por base o recurso à bibliografia

pertinente, à Constituição e legislação complementar e a fontes documentais primá-

rias,19 tais como discursos, mensagens e principais decisões dos Presidentes.

No Capítulo IV é desenvolvido e justificado o modelo analítico proposto para

apurar a intensidade e o sentido do exercício dos poderes presidenciais na interação

entre o Presidente da República e os governos.

Os resultados da pesquisa empírica são apresentados nos Capítulos V e VI, in-

cluindo os dados recolhidos sobre o exercício de cada um dos poderes presidenciais

relevantes na interação com o Governo, o apuramento dos índices do modelo analítico

empregue na investigação e a comparação entre mandatos presidenciais, governos,

conjunturas socioeconómicas e indicadores de popularidade, bem como a posição dos

atores políticos entrevistados.

19 Sobre a distinção ente fontes primárias e secundárias v. Marconi e Lakatos, 2003, pp. 174-175.
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A pesquisa documental assenta nas fontes já citadas, sendo complementada

com outras fontes primárias, como as diferentes versões da Constituição, os acórdãos

do Tribunal Constitucional proferidos sobre requerimentos do Presidente da República

e as atas da Assembleia da República referentes a sessões em que se abordem maté-

rias objeto de decisão do Presidente, o conteúdo dos decretos presidenciais, das deci-

sões na esfera do processo legislativo, para além do recurso a fontes secundárias, no-

meadamente bibliografia e comunicação social.

As notícias dos jornais Diário de Notícias e Expresso selecionadas para avaliar

como foram transmitidas aos cidadãos as intervenções e outras iniciativas do Presiden-

te da República consideradas relevantes na interação com os governos, são encaradas

como fonte primária, uma vez que são, em si mesmas, o objeto de análise (v. Ponto

IV.5.6).

Os arquivos consultados foram os da Presidência da República, da Assembleia

da República, do Tribunal Constitucional, da Fundação Mário Soares e do Gabinete do

ex-Presidente Jorge Sampaio, bem como os acervos de jornais da Hemeroteca de Lis-

boa, da Biblioteca Nacional e da Direção de Serviços de Documentação e Arquivo da

Presidência da República.

Realizaram-se também entrevistas semidirigidas20 aos ex-Presidentes da Repú-

blica e aos ex-Primeiros-Ministros, com o objetivo de preencher lacunas e esclarecer

dúvidas surgidas da análise das fontes documentais e para conhecer a sua posição so-

bre o funcionamento do sistema de governo, em particular no que se refere aos pode-

res presidenciais.21

A informação estatística necessária à verificação da hipótese de trabalho asso-

ciada às conjunturas socioeconómicas foi obtida nas bases de dados do Instituto Naci-

onal de Estatística e do Banco de Portugal.

20 V. Quivy & Van Campanhoudt, 2005, p. 192.
21 Foram entrevistados os quatro Presidentes da República cujos mandatos estão abrangidos no período
da investigação, dois dos quais também na qualidade de ex-Primeiros-Ministros. Para além destes, fo-
ram entrevistados os ex-chefes do Governo António Guterres e José Sócrates.
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Os dados relativos aos índices de popularidade do Presidente da República e do

Primeiro-Ministro foram retirados da publicação regularmente feita no semanário Ex-

presso, entre 1986 e 2016.

Ainda que a apresentação e tratamento dos dados tenha necessariamente uma

forte componente descritiva e de análise qualitativa, grande parte da informação reco-

lhida é objeto de tratamento através de métodos quantitativos para verificar, nomea-

damente, a frequência com que foram praticados os atos relevantes para efeito de

apuramento dos indicadores do modelo analítico e para construção das tabelas com-

parativas dos diferentes períodos em estudo.

As principais dificuldades na recolha dos dados relativos aos poderes formais

do Presidente da República prendem-se com decisões constantes de documentos que

se encontram inacessíveis22 e com situações não refletidas na bibliografia nem nos

documentos oficiais disponíveis, nomeadamente a ocorrência de divergências quanto

a nomeações e exonerações da competência do Presidente sob proposta do chefe do

executivo ou do Governo. A realização das entrevistas referidas tenta suprir, em algu-

ma medida, esta dificuldade.

Quanto aos poderes informais, os principais obstáculos estão associados à sele-

ção das iniciativas presidenciais relevantes e à margem de subjetividade que pode ser

imputada à avaliação da intensidade e do sentido das intervenções do Presidente atra-

vés de discursos ou de outras ações com potencial efeito condicionador da agenda

política.

Importando, acima de tudo, tentar perceber como tais intervenções chegam

aos cidadãos,23 a observação é centrada no conteúdo da imprensa escrita,24 através de

22 O acesso a alguns documentos depende de autorizações (necessárias) ou do decurso dos prazos fixa-
dos para a sua disponibilização em arquivo aberto. Importa referir que, segundo entendimento reitera-
damente sustentado pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (v. CADA, 2007; CADA,
2013; CADA, 2014), a Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto, que regula o acesso aos documentos administra-
tivos, não se aplica a documentos relacionados com a função política do Estado, em que se inclui a ativi-
dade legislativa e todos os atos preparatórios da mesma.
23 Ao contrário da generalidade dos poderes formais, que produzem um efeito concreto imediato, os
poderes informais relevam para a presente investigação na medida em que traduzem “apoios” ou “exi-
gências” que afetam o “ambiente” do sistema político (v. Easton, 1965/2006, pp. 157-159) influenciando
a avaliação pública do Governo e condicionando a agenda política.
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dois25 órgãos de comunicação de difusão nacional editados ao longo de todo o período

da investigação: Diário de Notícias e Expresso.26

24 O recurso a meios de comunicação de outro tipo introduziria um acréscimo desnecessário dos riscos
de subjetividade, quer pela maior complexidade do tratamento de material sonoro e visual, quer pela
evolução que todos esses meios registaram durante o período da investigação, sendo certo que as in-
tervenções relevante dos Presidentes da República não deixam de surgir, por norma, na imprensa escri-
ta, independentemente do meio empregue para a sua difusão inicial.
25 Foi ponderada a inclusão de um tabloide, o Correio da Manhã, mas uma pesquisa exploratória revelou
que era muito rara a publicação de notícias sobre a atividade do PR neste diário. Sobre a distinção entre
“quality and tabloid newspapers” (Esser, 1999, p. 296) v. Boykoff, 2008, pp. 550-551; Esser, 1999, pp.
293-296.
26 O Diário de Notícias é o único dos chamados jornais diários de circulação nacional e “de qualidade”,
ou “generalistas de referência” (Caleiro, 2005, p. 194) publicado ao longo de todo o período abrangido
pela investigação, sendo o Correio da Manhã o mais lido dos diários classificados como “tabloides” ou
“populares” (Caleiro, 2005, p. 194) que preenchem o mesmo requisito temporal. O Expresso é o único
semanário “de qualidade” (Mesquita, apud Caleiro, 2005, p. 207) de circulação nacional que cobre o
referido período.
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CAPÍTULO I: SEMIPRESIDENCIALISMO, O SISTEMA DE GOVERNO HÍBRIDO ADOTADO

EM PORTUGAL EM 1976

Os deputados constituintes de 1976 escolheram para Portugal um sistema de

governo à época relativamente raro, escassamente teorizado e quase ignorado no

mundo científico: o semipresidencialismo.

Quando se discutia a Constituição Portuguesa de 1976 estavam identificados

por Maurice Duverger (1975, p. 296) apenas quatro países europeus com este sistema

de governo, Finlândia, Áustria, Islândia e França, para além da experiência passada de

Weimar,27 o que representava uma muito pequena parcela dos estados independentes

existentes no mundo (v. Alvarez, Cheibub, Limongi & Przeworski, 1996, pp. 23-30).28

Apesar de algumas das referidas experiências terem surgido no primeiro quar-

tel do século XX, só em 1970,29 na 11ª edição de Institutions politiques et droit consti-

tutionnel, o referido politólogo francês, partindo da inovação introduzida na Constitui-

ção do seu país com a reforma de 1962, que consagrou a eleição do Presidente da Re-

pública por voto popular, ensaiou uma primeira definição de “régimes semi-

présidentiels” (v. Duverger, 1970, pp. 277-282), que fundamentou muito sumariamen-

te, esperando até 1978 para aprofundar o conceito, em Échec au roi, onde o caso por-

tuguês já aparece incluído (v. ponto I.2).

Para além das poucas páginas até então escritas por Duverger, não são fre-

quentes as menções ao semipresidencialismo, enquanto sistema de governo, anterio-

res à Constituição Portuguesa de 1976. Elgie (2011a, pp. 19-20) dá conta de aparições

muito pontuais do termo desde o século XIX, em diferentes contextos e à margem de

27 Mais tarde, o autor acrescentaria a Irlanda (Duverger, 1978, pp. 32-33) e Elgie (2011a, p. 8) somaria
ainda o Senegal aos semipresidencialismos vigentes antes de 1976, mencionando também outros casos
passados que se apresentam no ponto III.1.
28 O semipresidencialismo pode ser visto como um sistema menos raro quando relacionado apenas com
as 30 democracias reconhecidas, segundo Huntington (1991, p. 12), no começo da “thirth wave” demo-
crática, iniciada precisamente com a transição portuguesa desencadeada em 1974.
29 Na sua obra Les parties politiques, editada pela primeira vez em 1951, Duverger usou a expressão
“semi-presidential regime” (cf. citação da edição norte-americana de 1954, in: Almond, 1958, pp. 270-
271) para comparar os regimes de partido único da Turquia, da URSS e da Alemanha Nazi, considerando
que “the first practised the National Convention regime, the second a semi-parliamentary regime, and
the third a semi-presidential regime”. No entanto não explicita o que pretende significar com tal expres-
são (v. Duverger, 1951/2002, pp. 418-428).
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qualquer explicitação conceptual anterior à do politólogo francês. Menciona também a

sua presença em alguns artigos publicados nos anos cinquenta e sessenta do século

passado sobre as Constituições da Eritreia, de 1952, da França, de 1958, e de antigas

colónias francesas em África, após as respetivas independências.

Sendo bastante exaustiva a pesquisa de Elgie sobre o uso da palavra semipresi-

dencial anteriormente à obra de Duverger, é possível encontrar muito poucas referên-

cias mais, antes de 1976, a um “semipresidential regime”. A expressão também apare-

ceu: i) numa reedição do artigo de Almond de 1958 (v. nota 29), na obra Comparative

political systems, editada por Cantori (1974, p. 253); ii) num artigo de Bayart (1970, p.

708) que considera que a Constituição Camaronesa de 1961 “établit un régime semi-

présidentiel”;30 iii) num livro do académico brasileiro Candido Mendes de Almeida

(1977, p. 7), publicado pela primeira vez em 1974 (v. Cowan, 1977, ix), onde o autor

designa como “semipresidential regime” o sistema instituído no Brasil em 1961 através

da quarta emenda à Constituição de 1946.31

30 Na verdade, a Constituição Camaronesa de 1961 estabeleceu uma república federativa, com o poder
executivo da federação concentrado no Presidente da República, existindo, em cada um dos dois Esta-
dos federados, um Primeiro-Ministro e um Governo dotado de escassas competências (v. Endong, 2014,
pp. e2-e11; Stark, 1976, pp. 430-432 e 442). O sistema, com traços de presidencialismo (v. Endong,
2014, p. e2), não consumou a transição democrática no período de vigência do regime constitucional
em causa, funcionando, a partir de certa altura, num quadro de partido único e alternando períodos de
“bureaucracy” e de “autocracy”, de acordo com a classificação feita por Alvarez, Cheibub, Limongi e
Przeworski (1996, p. 23). Apenas em 1991 foi adotado um modelo de executivo bicéfalo, com redução
dos poderes presidenciais e criação do cargo de Primeiro-Ministro (v. Elgie, 2011a, pp. 8 e 14).
31 Mais tarde, Mainwaring (1990, p. 159; 1993a, p. 31; 1993b, p. 207) classificou este caso da mesma
forma, quando o conceito de semipresidencialismo já estava amplamente difundido. Porém, o sistema
de governo vigente no Brasil entre 1961 e 1963 não pode ser enquadrado em nenhuma das definições
mais comuns de semipresidencialismo (v. ponto I.1.2), apesar de prever a partilha do poder executivo
entre o chefe do Estado e um Governo dirigido por um Presidente do Conselho de Ministros dependente
do parlamento, dado que o Presidente da República não seria eleito por voto universal direto, mas sim
através de votação no Congresso Nacional (cf. artigo 2º da referida quarta emenda, in: Brasil, 1961).
Importa referir que nunca chegou a ocorrer a eleição de um Presidente ao abrigo desta norma, uma vez
que a reforma constitucional foi aprovada na sequência da renúncia ao mandato do Presidente Jânio
Quadros, tendo o cargo sido ocupado pelo vice-Presidente eleito, João Goulart, num contexto de com-
promisso com as altas chefias militares, que desconfiavam das ligações esquerdistas de Goulart (v. Al-
meida, 1977, pp. 7-8; Evans, 1968, pp. 271-272). Tal compromisso passou pela retirada de poderes ao
Presidente, com a instituição de um “sistema parlamentar”, segundo a epígrafe da própria emenda
constitucional de 1961. Esta é a classificação mais frequentemente adotada para identificar o sistema
vigente no período em causa (v. Cohen, 1987, p. 36; Elkins, 2013, p. 270;Evans, 1968, p. 272; Flynn,
1999, p. 316; Lamounier, 1991, p. 11; Lima Junior, 2000, p. 55; Needler, 1976, p. 47;Paixão & Barbosa,
2013, p. 48; Rosenn, 2010, p. 437), embora não se deva ignorar a prática política do Presidente e do
Congresso, secundarizando o papel do Governo e gerando uma situação que Alberto Carlos Almeida
(1993) designou como “hibridismo do parlamentarismo”. A quarta emenda acabou por ser revogada,
em 1963, após a realização de um plebiscito visando o regresso ao sistema presidencial, aprovado com
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Recorrendo a uma designação diferente, “quasi-presidential system”, LaPalom-

bara (1974, pp. 213-215) também destacou a singularidade do sistema da V República

Francesa, identificando alguns dos traços fundamentais que viriam a ser consagrados

na Constituição Portuguesa relativamente ao Presidente da República e à sua intera-

ção com o Governo e com o parlamento.

Pese embora a pouca divulgação do conceito até meados dos anos setenta do

século passado, a referência ao semipresidencialismo esteve expressamente presente

nos debates no plenário da Assembleia Constituinte,32 nomeadamente em interven-

ções de Jaime Gama33 e de Jorge Miranda34.

Aliás, o sistema de governo semipresidencial encontraria na experiência portu-

guesa um dos casos concretos que contribuíram para o aprofundamento do conceito,

acabando por se revelar um dos exemplos mais evidentes do funcionamento equili-

brado do modelo e, ao mesmo tempo, a demonstração da sua maleabilidade, isto é, da

capacidade de adaptação, sem perda das caraterísticas fundamentais, quer por via das

reformas constitucionais de que resultaram ajustamentos nos mecanismos de intera-

ção entre os órgãos de soberania e nos respetivos poderes, quer em resultado da prá-

tica política adotada pelos protagonistas mais relevantes, particularmente Presidentes

da República e chefes do Governo (v. Capítulo II).

quase 9,5 milhões de votos a favor e cerca de 2 milhões contra (v. Lima Junior, 2000, p. 55). No ano
seguinte Goulart foi deposto por um golpe militar e substituído por um general, Castelo Branco, eleito
por um congresso condicionado que aceitou aprovar previamente uma alteração da Constituição para
viabilizar tal forma de escrutínio (v. Almeida, 1977, pp. 8-10; Cohen, 1987, pp. 35-40; Evans, 1968, pp.
272-276).
32 Curiosamente, já no âmbito da revisão constitucional de 1971, o termo tinha sido empregue, num
parecer da Câmara Corporativa, como revelou Afonso Queiró (apud Canas, 2004, p. 97), numa obra
publicada em 1972.
33 Jaime Gama foi o primeiro a empregar a palavra nos debates no plenário da Assembleia Constituinte.
Num momento em que contestava abertamente o primeiro pacto dos partidos com o MFA defendeu
“um regime democrático semipresidencialista” (v. Diário da Assembleia Constituinte, n.º 90, de 5 de
dezembro de 1975, p. 2940), sintetizando em traços gerais o sistema que viria a ser mais tarde consa-
grado na Constituição.
34 Jorge Miranda usou o termo, numa fase inicial, para referir as diferentes opções que se colocavam
para a definição do sistema de governo a consagrar na Constituição (v. Diário da Assembleia Constituin-
te, 1976, janeiro 7, p. 3264). Voltou a empregá-lo, mais tarde, para afirmar que a forma de eleição e o
estatuto do Presidente da República aprovados não correspondiam “nem ao parlamentarismo puro,
nem ao presidencialismo, nem mesmo talvez ao semipresidencialismo, tal como é praticado em França”
(v. Diário da Assembleia Constituinte, n.º 114, de 5 de março de 1976, p. 3763). Finalmente, usou-o
quando se opôs a uma proposta do PS no sentido de que a rejeição do programa do Governo deveria
carecer de uma maioria absoluta dos deputados em exercício de funções, em vez da maioria dos depu-
tados presentes (v. Diário da Assembleia Constituinte, n.º 128, de 30 março de 1976, pp. 4243 e 4247).
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I.1 Sistema parlamentar e sistema presidencial

Os sistemas de governo diferenciam-se por um conjunto de elementos que

contribuem para estabelecer os seus principais traços identitários: i) forma de designa-

ção do chefe do Estado; ii) sede e natureza do poder executivo; iii) relação entre os

poderes legislativo e executivo.

Aos sistemas clássicos, ou “puros”35, parlamentar e presidencial, que vigoraram

como as duas faces alternativas e quase exclusivas dos regimes democráticos,36 jun-

tou-se um sistema híbrido, por conter elementos caraterísticos de cada um dos restan-

tes, o sistema semipresidencial, que ganhou expressão, comparativamente com aque-

les, ao ser escolhido por muitos dos países da última fase da “terceira vaga” democra-

tizadora, designadamente em África e na Eurásia (v. Elgie, 2011a, pp. 8-9 e Wu, 2011,

pp. 33-34).

Todos estes sistemas têm sido estudados, sob as mais variadas perspetivas,

quer quanto ao funcionamento de cada um dos modelos e dos respetivos subtipos,

quer comparando-os entre si, visando, por exemplo, perceber qual o que melhor serve

o funcionamento da democracia, o que melhor favorece o desenvolvimento económi-

co, o que garante maior estabilidade governativa, ou o mais adequado em determina-

35 “Puros” em oposição aos sistemas considerados “mistos” ou “híbridos” por reunirem caraterísticas
originárias dos primeiros (v. Cheibub, 2007, p. 33). O termo é empregue também para referenciar os
modelos originais do parlamentarismo e do presidencialismo, respetivamente o britânico e o dos Estado
Unidos, face às variantes dos mesmos surgidas noutros pontos do mundo (v. Lijphart, 1992, p. 5).
36 Alvarez, Cheibub, Limongi e Prezeworsky (1996) analisaram e classificaram os regimes políticos de 141
países, no período de 1950 a 1990. Nesse conjunto de países e na totalidade ou em algumas parcelas do
referido período vigorou, em democracia: i) o sistema parlamentar em 47 casos; ii) o sistema presiden-
cial em 24 casos; iii) um sistema misto em 7 casos. No entanto, o regime democrático só esteve vigente
durante todo o período em 31 dos 141 países, dos quais, segundo os autores, 26 eram parlamentares,
dois presidenciais, dois mistos e um, a França, teve um sistema parlamentar na primeira fase e misto na
última. Exclusivamente no contexto da presente anotação, não se questiona a contabilização como
parlamentares dos sistemas vigentes na Áustria e na Irlanda (v. pp. 29-30) mas, por outro lado, não se
acolhe o critério de considerar a Suíça como um sistema presidencial (v. p. 30), em linha com a posição
crítica assumida por Samuels (2007, p. 716) em relação a outra obra dos mesmos autores com idêntica
classificação do singular (v. Novais, 2007, p. 217) sistema suíço. O número de democracias com sistemas
presidenciais foi muito afetado pelas ditaduras militares que submeteram a quase totalidade dos países
da América Latina em alguns períodos dos 40 anos considerados (v. Alvarez, Cheibub, Limongi e Pre-
zeworsky, 1996, pp. 25-27). De registar, ainda, que dois dos sete sistemas mistos identificados pelos
autores (v. p. 27) não eram de tipo semipresidencial porque o Presidente da República não era eleito
por voto universal: i) Brasil, entre 1961 e 1962 (v. nota 33); ii) Suriname, entre 1988 e 1989 (v. Singh,
2007, p. 87).
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dos contextos, como sejam os processos de transição democrática ou as sociedades

divididas.37

Habitualmente contrastados nos estudos sobre os sistemas de governo, os dois

modelos clássicos distinguem-se um do outro em todos os elementos caraterísticos

essenciais.

O sistema parlamentar funciona num cenário em que a iniciativa política e a

tomada de decisão têm como protagonistas principais o Primeiro-Ministro e o Gover-

no, o parlamento38 e os partidos políticos. A forma como interagem e o posicionamen-

to, num destes atores, do foco central do poder que partilham permitem caraterizar

diferentes subtipos de sistemas parlamentares. Em qualquer deles: i) o chefe do Esta-

do, monarca ou Presidente eleito indiretamente, assume um papel secundário, de na-

tureza eminentemente cerimonial; ii) existe uma interdependência entre os poderes

legislativo e executivo, respondendo o segundo perante o primeiro, do qual emana, e

podendo cada um deles ver o seu mandato interrompido por iniciativa do outro.

No sistema presidencial é o Presidente o detentor do poder executivo, dispu-

tando com o parlamento a legitimidade da eleição por voto direto e universal, sendo

fixa a duração dos respetivos mandatos. A maior ou menor efetividade da separação,

rígida por definição, entre estes dois poderes e a amplitude dos mecanismos de checks

and balances constitucionalmente previstos, condicionam o funcionamento do sistema

e a sua aproximação ou afastamento do modelo original.

37 Muitos desses estudos são referenciados ao longo do presente capítulo.
38 Douglas Verney (1959, pp. 21-22) alerta para a ambiguidade do uso do termo “parlamento”, conside-
rando que «‘Parliament’ will at all times signify a body which includes the Government» e defendendo
que se empregue a palavra “Assembly” para referir “the Legislature excluding members of Gover-
nment”. O autor refere-se ao modelo do Reino Unido onde, quase sempre, todos os membros do execu-
tivo são deputados ou senadores, ainda que isso não seja obrigatório (v. Norton, 1993, p. 33; Rose,
1971, p. 401; Verney, 1959, p. 28) e reconhece que o mesmo não se verifica em todos os sistemas par-
lamentares (1959, pp. 28-29). Em Espanha, por exemplo, a prática é possível mas não é tão generalizada
(v. artigos 98/3 da Constituição e 9/2 da lei n.º 5/2006, de 10 de abril; Hernando García, 1992, pp. 41-
45). De forma mais abrangente, Blondel (1990, p. 244) distingue “legislatures”, que funcionam nos sis-
temas presidenciais sem dispor de poder “to force the executive to resign”, e “parliaments” que dispõ-
em desse poder “but, in many cases at least, can be dissolved”, ao contrario dos primeiros (no mesmo
sentido v. Laver, 2006, p. 121). No texto a palavra é usada para referir o órgão do poder legislativo qual-
quer que seja a sua forma, em linha com a opção de Carey (2008, p. 91), que prefere recorrer ao termo
“assembly” com a mesma amplitude.
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Quadro I/1: Diferenças básicas39 entre os sistemas parlamentar e presidencial
Sistema parlamentar Sistema presidencial

Designação do chefe do Estado Hereditária
ou
Eleição por colégio de notáveis

Eleição por voto universal

Poder executivo Governo liderado por um Pri-
meiro-Ministro

Presidente da República

Relação entre o poder legislativo
e o poder executivo Interdependência

Separação rígida
Checks and balances

Fonte: autor, a partir das definições de Lijphart (1997a, pp. 149-150); Linz (1997, pp. 31-32); Novais
(2007, pp. 64-65); Sartori (1994a, pp. 84 e 101-102); Shugart e Carey (1992, pp. 19-20 e 26-27); Samuels

e Shugart (2010, p. 4); Siaroff (2009, pp. 146-151).

As diferenças percetíveis no Quadro I/1 podem ser atenuadas, em determina-

dos aspetos, quando os sistemas se afastam do modelo padrão, por opção estrutural

ou em resultado do seu funcionamento efetivo.

Se é certo que a distinção continua a ser a regra quanto à forma de designação

do chefe do Estado, relativamente às duas outras variáveis a prática política e, em al-

guns casos, a previsão constitucional têm gerado elementos de aproximação entre os

dois modelos, tornando mais esbatidos os contrastes.

No entanto, mesmo quanto à forma de designação do chefe do Estado, existem

semelhanças e diferenças relevantes entre os dois sistemas e no âmbito de cada um

deles, que importa destacar e que incidem sobre: i) o sistema eleitoral; ii) a duração

dos mandatos; iii) a limitação dos mandatos. Todos estes fatores podem influenciar,

especialmente nos sistemas presidenciais, a forma como os mandatos são exercidos, a

maior ou menor concentração de poderes no Presidente e o nível de reconhecimento

da sua legitimidade.

39 Embora se afigure ajustada ao objetivo do presente capítulo a síntese resultante das definições dos
autores referenciados, importa não esquecer que a identificação de diferenças entre os sistemas parla-
mentar e presidencial pode ser muito mais exaustiva. Verney (1959, pp. 75-77) enumera onze elemen-
tos distintivos, dos quais importa destacar, para além dos incluídos no Quadro I/1 e do referido na nota
38: i) a designação dos membros do Governo e da administração, respetivamente pelo Primeiro-
Ministro e pelo Presidente; ii) a natureza colegial ou individual do executivo; iii) “the focus of power in
the political system”, situado no parlamento, no primeiro caso, e dividido, nomeadamente entre o Pre-
sidente e o congresso, no segundo caso (v. pp. 53-56 e 77).
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I.1.1 – Designação do chefe do Estado40

A designação do chefe do Estado nos sistemas parlamentares obedece: i) ao

princípio da sucessão hereditária, nas monarquias; ii) aos mecanismos eletivos fixados

nas constituições republicanas, habitualmente com recurso a colégios de notáveis,

circunscritos aos representantes eleitos para os parlamentos ou alargados a um leque

variável de outros membros.

Nos sistemas presidenciais o chefe do Estado é eleito por voto universal direto

ou “direct-like” (Sartori, 1994a, p. 83)41, como nos Estados Unidos, em que se remete a

seleção do Presidente para um colégio de grandes eleitores previamente escolhidos

por voto popular.42

Nestas três formas de designação é possível encontrar variações quase imper-

cetíveis em relação à sucessão hereditária e diferenças com alguma relevância quanto

à eleição indireta e muito significativas no que respeita à eleição por voto popular nos

sistemas presidenciais.

Nas monarquias parlamentares e democráticas 43 o mandato do chefe do Esta-

do costuma ser vitalício, cessando com a morte ou a abdicação do titular (v. Gutiérrez

40 No presente capítulo os exemplos apresentados e as comparações têm por base, essencialmente, os
sistemas presidenciais do continente americano e os sistemas parlamentares e semipresidenciais euro-
peus, contemporâneos, seguindo a recomendação de Cheibub, Elkins e Gingsburg (2013, pp. 25-26) no
sentido de considerar, como parâmetro analítico indispensável neste tipo de estudos, a “regional and
temporal proximity” (p. 12).
41 Outros autores (Belsky, 2001, p. 46; Pattie & Johnston, 2014, p.36) aludem à eleição por voto popular,
“indirectly”.
42 Só em 24 Estados os grandes eleitores estão formalmente vinculados a um mandato específico que
lhes impõe o voto nos candidatos a Presidente e a vice-Presidente dos Estados Unidos cuja candidatura
defenderam perante o eleitorado, embora se espere que todos procedam desta forma (v. Coleman,
Cantor & Neale, 2000, p. 43; Neale, 2012, p. 6). Na prática são referenciados poucos casos em que tal
não aconteceu, sempre sem influenciar o resultado final (v. Bayh, 1997, p. 317; Coleman, Cantor & Nea-
le, 2000, p. 43; Neale, 2012, p. 6). Ao contrário do que ocorreu na Finlândia, entre 1919 e 1988 (v. ponto
III.1.1), os grandes eleitores norte-americanos não se reúnem todos numa mesma assembleia, para
discutir que candidatos elegem, antes procedendo à votação reunidos nos respetivos Estados, através
de boletins de voto “separately for President and Vice President” (Neale, 2012, p. 8), sendo os resulta-
dos enviados ao Congresso que procede ao apuramento final, reunido em sessão conjunta das duas
câmaras (v. Coleman, Cantor & Neale, 2000, p. 44; Neale, 2012, p. 9).
43 Sobre as monarquias: i) absolutistas v. Duverger, 1985, pp. 343-357; ii) no mundo árabe v. Stepan, Linz
e Minoves, 2014, pp. 40-49.
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Nogueroles, 2003, p. 241),44 sendo a sua legitimação conferida pela consagração cons-

titucional daquele tipo de regime (v. Canotilho, 2003, pp. 1439-1440).

Na generalidade das monarquias europeias vigorou, até há pouco tempo, o

princípio da designação do chefe do Estado por via sucessória,45 com prevalência do

primogénito do sexo masculino (v. Freixes Sanjuan, 1991, pp. 112-113; Oliveira, 2012,

pp. 69-70).46 Essa regra tem vindo a ser substituída, desde a década de oitenta do sé-

culo passado, no sentido de a linha de sucessão deixar de ser influenciada por razões

de género (v. Corcos, 2012, pp. 1591-1597 e 1624-1631; Parpworth, 2013, p. 1076),

mantendo-se atualmente apenas em Espanha (v. Corcos, 2012, pp. 1635-1638; Gutiér-

rez Nogueroles, 2003, pp. 240-241). Nas dezasseis monarquias da Commonwealth que

têm o soberano britânico como chefe do Estado (v. Hunter, 2012, p. 423) a prevalência

do primogénito do sexo masculino sobre uma irmã mais velha foi afastada em 2013,

depois de os chefes do Governo desses países se terem reunido, em 2011, 47 por inicia-

tiva de David Cameron, chegando a um consenso para promover a aprovação da alte-

ração pelos respetivos parlamentos (v. Hunter, 2012, pp. 424-425; Parpworth, 2013,

pp. 1074-).48

44 Para além das referidas formas de termo do mandato, o mesmo pode ser interrompido por inabilita-
ção, nomeadamente por razões de incapacidade física ou mental (v. McBain, 2010, pp. 332-333; Gutiér-
rez Nogueroles, 2003, pp. 242-243; Freixes Sanjuan, 1991, pp. 110-112).
45 Algumas constituições, como a belga, a espanhola e a norueguesa, preveem soluções de continuidade
da monarquia quando se esgota a via sucessória inexistindo herdeiro legítimo, através da designação de
um novo monarca com intervenção do parlamento (v. Gutiérrez Nogueroles, 2003, pp. 239-240 e 253-
256).
46 Sobre outros tipos de sucessão monárquica v. Corcos, 2012, pp. 1598-1612.
47 As novas regras aplicam-se apenas aos nascidos depois de 28 de outubro de 2011, data do Acordo de
Perth, como foi designado o consenso obtido na referida reunião, realizada nesta cidade australiana.
Esta norma evita que se altere a ordem da linha sucessória estabelecida até então (v. Parpworth, 2013,
pp. 1076-1077).
48 Em relação às regras de sucessão ao trono no Reino Unido, foi ainda afastada a exclusão da linha su-
cessória de um candidato cujo cônjuge seja católico, embora se mantenha a exigência de que o próprio
seja membro da Igreja de Inglaterra, uma vez que o monarca britânico é, por inerência, o chefe deste
ramo do cristianismo (v. Parpworth, 2013, pp. 1080-1081). Mantém-se também, mas apenas para efeito
da sucessão ao trono, a necessidade de autorização do soberano para o casamento de qualquer candi-
dato colocado até à sexta posição da linha sucessória (v. Parpworth, 2013, pp. 1087-1090). Em Espanha
esta matéria é regulada de forma diferente, sendo excluído da linha sucessória quem decida contrair
matrimónio “contra la expressa prohibición del Rey y de las Cortes Generales” (Gutiérrez Nogueroles,
2003, p. 243), o que não implica uma autorização prévia, mas sim uma informação atempada sobre a
intenção de casar (v. Gutiérrez Nogueroles, 2003, pp. 243-244).
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Quanto às repúblicas com sistema de governo parlamentar a regra dominante

na Europa49 é a da eleição do Presidente da República no parlamento unicameral, sal-

vo na Alemanha e na Itália, 50 onde os colégios eleitorais são mais alargados.51

A maioria exigível para a eleição varia entre os dois terços requeridos para a

primeira volta nas eleições em cinco dos nove países constantes do Quadro I/2, e uma

maioria relativa, suficiente logo na primeira e única votação, em Malta52. A falta de

consenso para alcançar as maiorias requeridas pode conduzir: i) à simples repetição do

processo com ou sem redução do número de votos necessários para a eleição;53 ii) à

eliminação dos candidatos menos votados, mantendo-se na disputa apenas os dois

que obtiverem maior apoio; iii) à proposta de novos candidatos; iv) ao alargamento do

colégio eleitoral; v) à dissolução do parlamento e realização de eleições legislativas,

retomando-se o processo de eleição do chefe do Estado com a nova composição da

assembleia.54

Esta última hipótese, prevista nas constituições da Albânia, Grécia, Kosovo e

Moldávia, ocorreu por duas vezes no país helénico, em 1990 (v. Elgie, 2015, pp. 314-

315) e em 2014/2015 (v. Page & Booth, 2015, p. 5). Sendo indiciadora de uma vontade

de construção de consensos alargados que permitam conferir ao chefe do Estado o

49 A análise dos sistemas parlamentares europeus, subdivididos em monarquias e repúblicas, segue a
listagem apresentada por Elgie (2015, p. 313).
50 Também na Estónia o colégio eleitoral pode ser alargado, com a participação de representantes elei-
tos nos conselhos municipais, caso nenhuma candidato consiga reunir a maioria de dois-terços dos vo-
tos em cinco votações sucessivas a realizar no parlamento (v. Quadro I/2).
51 Embora alargados (v. Quadro I/2), em ambos os casos os colégios eleitorais ficam muito aquém do
que estava previsto na Constituição francesa de 1958, no início da V República e antes da reforma elei-
toral de 1962, que estabeleceu a eleição do Presidente por voto universal. Nas únicas eleições através
de colégio eleitoral, realizadas em 1958, o número de grandes eleitores inscritos ultrapassava os oitenta
mil (v. Teyssier, 2011, p. 51).
52 Elgie (2015, p. 314), referindo-se às repúblicas parlamentares europeias afirma que “all parliamentary
republics demand at least an absolute majority of votes in the first round for the election of a presi-
dent". Não é o que se passa no caso de Malta, onde o Presidente é, efetivamente, eleito por resolução
adotada no parlamento unicameral por maioria relativa (v. Bulmer, 2014, pp. 244-245 e Mizzi, 2013, p.
86), conforme decorre do artigo 48/1 da Constituição, que não impõe nenhuma maioria qualificada,
ficando a votação a que se refere sujeita à regra geral do artigo 71/1. Ao contrário, outras normas cons-
titucionais, como os artigos 76/5/a, sobre a aprovação de moção de desconfiança ao Governo, ou 97/2,
sobre a destituição de um magistrado do supremo tribunal, exigem maiorias qualificadas. Curiosamente,
e em contraste com a crispação que a eleição do chefe do Estado pode gerar em países como a Albânia
e a Grécia, em Malta o processo é habitualmente bastante consensual, pese embora o facto de o parla-
mentarismo maltês assentar num sistema bipartidário puro (v. Bulmer, 2014, pp. 239-242). Frequente-
mente o candidato proposto pela maioria governamental é aprovado sem que a oposição apresente
candidato alternativo (v. Bulmer, 2014, pp. 244-245).
53 Em Itália chegaram a realizar-se 23 rondas de votação, em 1971 (v. Elgie, 2015, pp. 314-315).
54 V. Quadro I/2.
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papel moderador e arbitral que dele se espera, é uma solução que pode dar origem a

impasses e a crises políticas,55 conduzindo a um resultado oposto ao pretendido e a

uma polarização política e social significativa.56

Antes da reforma constitucional de 2008, a constituição da Albânia (artigo 87)

previa mesmo que o parlamento fosse dissolvido duas vezes seguidas, impondo a rea-

lização de duas eleições legislativas num lapso de tempo de cerca de cem dias, caso o

Presidente da República não fosse eleito por maioria de três-quintos em votações su-

cessivas intervaladas por sete dias.57 Cumpridos estes procedimentos e com a assem-

bleia legislativa renovada duas vezes, a eleição podia, finalmente, ser feita por maioria

absoluta.58

55 Esteve iminente o perigo de bloqueio político no Kosovo, em 2011, como explica Capussela (2014, pp.
21-25), quando a oposição boicotou a eleição do Presidente provocando que nas duas primeiras vota-
ções o número de deputados presentes fosse inferior a dois terços, considerado o quórum necessário
para a efetivação do ato. Na terceira votação o candidato do Governo obteve maioria absoluta e foi
declarado eleito, mas a eleição veio a ser anulada porque o tribunal constitucional entendeu que, sendo
inválidas as duas primeiras votações, a terceira não podia ter ocorrido nas condições em que teve lugar.
Após umas semanas em que a presidência esteve ocupada por alguém cuja eleição veio a ser anulada e
outro período em que o Presidente do parlamento desempenhou o cargo provisoriamente, foi eleita
uma candidata que reuniu maior consenso.
56 Sobre a situação na Grécia após a dissolução do parlamento em dezembro de 2014 e as eleições de
janeiro de 2015, v. Deloy, 2015 e Page e Booth, 2015, pp. 5-7.
57 Deviam realizar-se cinco rondas de votações, com sete dias de intervalo entre cada uma, sempre com
a exigência de uma maioria de três quintos dos membros do parlamento, seguindo-se a dissolução da
assembleia e a realização de eleições caso nenhum candidato lograsse tal maioria (artigo 87/2 a 7 da
Constituição). Com a nova assembleia o processo repetia-se, exatamente nos mesmos termos, havendo
lugar a outra dissolução e repetição das eleições se, uma vez mais, ninguém obtivesse os três quintos
dos votos (artigo 87/8).
58 Era muito grande o risco de se gerar um impasse, numa sociedade fortemente dividida e com um
sistema partidário baseado em duas formações políticas antagónicas, o Partido Democrático (PDS) e o
Partido Socialista (PSS), como se confirmou nas duas últimas eleições presidenciais. Em 2007, Bamir
Topi, do PDS, foi eleito à quarta votação, com o número mínimo de votos necessários, depois de seis
deputados do PSS terem desobedecido à orientação de voto do seu partido, no meio de fortes suspei-
ções sobre a motivação de tal atitude (v. Bushati, 2009, pp. 60 e 63; Kalemaj & Jano, 2009, pp. 237-238).
Em 2012, Bujar Nishani, também do PDS, foi eleito na quarta tentativa, por maioria absoluta, mas com
um número de votos inferior à maioria de três quintos, o que passou a ser possível só depois da reforma
constitucional de 2008 (v. Mavrikos-Adamou, 2014, p. 1164).
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Quadro I/2: Eleição dos chefes do Estado nas repúblicas parlamentares europeias
(2015)

Países
Forma de eleição e maioria necessária

Colégio 1ªv Após a 1ª v
Albânia Parlamento unicameral 1/5 i) 2 votações com maioria de 3/5; ii) votação

por MA dos eleitores; iii) idem só com os 2
candidatos mais votados; iv) dissolução do
parlamento e eleições; v) votação por MA dos
eleitores

Alemanha Convenção federal: membros do
Bundestag e igual número de re-
presentantes eleitos nos parla-
mentos dos Estados

MA Eleição por MR se nenhum candidato obtiver a
MA após as 2 primeiras voltas

Estónia Parlamento unicameral 1/3 i) Repetição da votação; ii) nova apresentação
de candidatos, seguida de 3 votações, a última
das quais entre os 2 candidatos mais votados.

Se nenhum candidato obtiver maioria de 2/3 no parlamento é convocado um colégio eleito-
ral composto pelos deputados e por representantes dos conselhos municipais. É eleito o
candidato que obtiver MA dos votos recorrendo-se, se necessário, a uma segunda volta
entre os dois mais votados

Grécia Parlamento unicameral 1/3 i) 2 votações com maioria de 3/5; ii) dissolução
do parlamento e eleições; iii) Votação com
maioria de 3/5; iv) votação com maioria absolu-
ta; v) votação com maioria relativa

Hungria Parlamento unicameral 1/3 MA dos votos expressos, em segunda volta com
os dois candidatos mais votados

Itália Colégio: Deputados, senadores e 3
delegados eleitos por cada conse-
lho regional59

1/3 i) 2 votações com maioria de 2/3; ii) MA dos
membros do colégio após a terceira votação

Kosovo Parlamento unicameral 1/3 i) Nova votação com maioria de 2/3; ii) MA dos
deputados, à terceira volta, só com os 2 candi-
datos mais votados na segunda; iii) dissolução
do parlamento e eleições

Letónia Parlamento unicameral MA MA dos membros
Malta Parlamento unicameral MR Uma única volta
Moldávia Parlamento unicameral 1/5 i) 2ª volta com 2 mais votados; ii) nova eleição,

sempre por 3/5; iii) dissolução do parlamento e
eleições

Fonte: Constituições dos países indicados60

Legenda: MA: maioria absoluta; MR: maioria relativa; v: votação.

Nos sistemas presidenciais, para além da especificidade do sistema de eleição

do Presidente dos Estados Unidos, as variações mais importantes dentro da regra da

59 Na região Valle d’Aosta é eleito um só delegado.
60 Artigos das constituições: Albânia, 87; Alemanha, 54; Estónia, 79; Grécia, 32; Hungria, 11; Itália, 83;
Kosovo, 86; Letónia, 36; Malta, 48/1; Moldávia, 78. Sobre a eleição dos Presidentes nas Repúblicas par-
lamentares europeias, v. ainda Elgie, 2015, pp. 314-317 e: Albânia, Mavrikos-Adamou, 2014, pp. 1156,
1159 e 1164 e Kalemaj e Jano, 2009, pp. 237-240; Alemanha, Saalfeld, 2008, pp. 12-13 e Slomp, 2008, p.
234; Estónia e Letónia, Norkus, 2013, pp. 12-13, 19-22; Grécia, Jerez Mir e Real Dato, 2000, pp. 247-248;
Hungria, Kovács, 2013, pp. 251-252; Itália, Cotta e Verzichelli, 2007, pp. 105-106; Kosovo, Capussela,
2014, p. 21; Malta, Bulmer, 2014, pp. 246-247; Moldávia, Roper, 2008, p. 122.
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eleição do chefe do Estado por voto universal prendem-se com a exigência, ou não, de

maioria absoluta e, consequentemente, com a previsão de uma segunda volta entre os

candidatos mais votados se nenhum obtiver essa maioria no primeiro escrutínio, nos

casos em que a mesma é requerida.

Nos Estado Unidos cabe ao poder legislativo de cada Estado federado estabele-

cer as normas para a eleição dos grandes eleitores (v. Neale, 2012, p. 5). No Maine e

no Nebraska vigora um sistema conhecido como “the district system” (Coleman, Can-

tor & Neale, 2000, p. 43), segundo o qual dois representantes são atribuídos à lista

mais votada em todo o Estado, correspondendo os restantes aos vencedores da vota-

ção em cada uma das circunscrições uninominais da câmara baixa do Congresso (v.

Neale, 2012, pp. 14-15). Nos demais Estados e no Distrito de Columbia a lista que obti-

ver mais votos elege a totalidade dos seus candidatos, de acordo com o “winner-take-

all system” (Coleman, Cantor & Neale, 2000, p. 43; Shelley, 2002, pp. 80-81), também

conhecido como “general ticket system” (Neale, 2012, p. 7). No colégio composto por

um total de 538 membros61 são necessários 270 votos, no mínimo, para um candidato

ser eleito (v. Coleman, Cantor & Neale, 2000, p. 42; Pattie & Johnston, 2014, p. 36).62

Caso esse resultado não seja alcançado, “the election is decided by the House of Re-

presentatives”63 (Shelley, 2002, pp. 80-81), no que respeita ao Presidente,64 sendo o

61 Este número equivale aos membros do Congresso, 100 senadores e 435 deputados da câmara baixa,
mais três grandes eleitores correspondentes ao Distrito de Columbia (v. Coleman, Garrett & Neale,
2012, p. 32)
62 Embora o número de grandes eleitores de cada Estado seja ajustado em função do censo populacio-
nal, que determina o número dos respetivos deputados na câmara baixa do Congresso, o total de 538
membros do colégio eleitoral tem-se mantido inalterado desde 1964 (v. Pattie & Johnston, 2014, p. 36).
63 Depois da aprovação da XII emenda à Constituição dos Estados Unidos, só em 1824 foi necessário
recorrer à Câmara de Representantes para eleger o Presidente (v. Banzhaff III, 1968, pp. 322-323). No
entanto, Levinson (2002, pp. 32-33) alerta para o risco de tal voltar a acontecer, exemplificando com os
resultados das eleições de 1948 e de 1968, quando a presença de terceiros candidatos que conseguiram
uma representação significativa no colégio eleitoral poderia ter levado a que nenhum candidato logras-
se o apoio dos 270 grandes eleitores necessários. Isso só não se verificou porque os eleitos, respetiva-
mente Truman e Nixon, venceram alguns Estados importantes que poderiam ter perdido dada a mar-
gem ínfima de votos que os colocou em primeiro lugar. Na eleição de 1968 o republicano Nixon teria
sido sempre o mais votado, mesmo que não tivesse chegado aos 270 apoiantes no colégio, mas a câma-
ra de representantes era dominada pelos democratas, interrogando-se Levinson (2002, p. 32) sobre se
“the country at large would have easily accepted the designation by the House” de Hubert Humphrey, o
candidato democrata posicionado em segundo lugar. Bayh (1977, pp. 318-319) apresenta também as
eleições de 1960 e de 1976 como exemplos do risco de remissão do processo eleitoral para o Congresso.
No século XIX, precisamente em 1824, na eleição de John Quincy Adams, a câmara baixa optou pelo
candidato que reuniu 32% dos votos populares em prejuízo de Andrew Jackson, que obtivera 43%, per-
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vice-Presidente eleito no senado65 (v. Coenen & Larson, 2002, p. 855; Neale, 2012, p.

10).

Este sistema eleitoral não exclui a possibilidade de o colégio resultante das elei-

ções presidenciais americanas reunir uma maioria de grandes eleitores apoiantes de

um candidato diferente daquele que obteve o maior número de votos populares,66

conduzindo à eleição do “vencedor errado”67.

Tal situação já tinha ocorrido no século XIX68 e a sua repetição em 2000, quan-

do Gore foi preterido por Bush, que tinha ficado em segundo lugar na contagem dos

votos populares, avivou a controvérsia sobre a bondade da fórmula de eleição (v.

Shelley, 2002, p. 80). A polémica foi acentuada com a controvérsia sobre o resultado

das eleições na Florida, onde um questionado processo de votação e apuramento dos

sistindo até hoje o debate sobre a transparência e a legitimidade dessa eleição (v. Banzhaff III, 1968, pp.
322.323; Carson & Engstrom, 2005, p. 748; Jenkins & Sala, 1998, pp. 1157-1161 e 1176).
64 A escolha é feita entre os três candidatos mais votados no colégio, cabendo a cada Estado um único
voto resultante da votação dos respetivos representantes na câmara baixa (v. Coenen & Larson, 2002, p.
855; Neale, 2012, p. 10).
65 Na eleição do vice-Presidente é emitido um voto por cada senador, para a escolha entre os dois can-
didatos preferidos pelo colégio de grandes eleitores (v. Coenen & Larson, 2002, p. 855; Neale, 2012, p.
10).
66 Johnston, Pattie e Rossiter (2001, pp. 150-152) e Pattie e Johnston (2014, pp. 38-40) estabelecem um
paralelo com situações da mesma natureza ocorridas em eleições legislativas no Reino Unido e na Nova
Zelândia explicando o facto com a geografia eleitoral, a dimensão das circunscrições, quanto ao número
de eleitos e de eleitores, o sistema eleitoral, a variação da abstenção entre circunscrições, a presença de
terceiros candidatos e as estruturas de apoio aos candidatos. Nestes casos, incluindo os Estados Unidos,
um candidato pode ganhar folgadamente em circunscrições com elevado número de eleitores e perder
por escassa margem noutras circunscrições, acabando por reunir maior número de votos mas menos
mandatos. Um exemplo eloquente de eficiência na otimização do voto é o das eleições presidenciais
americanas de 1980, quando Reagan obteve 50,7% dos votos populares e 90,9% do colégio eleitoral (v.
Pattie & Johnston, 2014, p. 36).
67 “«wrong» winner” (Pattie & Johnston, 2014, p. 35; Schleifer 2007, p. 720) , “referendum paradox” (v.
Barthélémy, Martin & Piggins, 2014, p. 112), “election inversion” (Miller, 2012, p. 93) são expressões
empregues para identificar a eleição de um candidato que obteve a maioria do colégio eleitoral sem ter
sido o que recolheu mais votos populares. Em 2000 os votos favoráveis a Al Gore na eleição do colégio
de grandes eleitores superaram em cerca de 0,5% os obtidos pela candidatura de George W. Bush, o
que corresponde a mais de 500 mil votos. Bush conseguiu ser eleito com um único voto acima dos 270
necessários para obter a maioria dos 538 membros do colégio, naquela que foi uma das eleições presi-
denciais mais renhidas de sempre nos Estado Unidos (v. Archer, 2002, pp. 71-73 e 77; Barthélémy, Mar-
tin & Piggins, 2014, p. 112; Johnston, Pattie & Rossiter, 2001, pp. 151-152; Sheley, 2002, pp. 79 e 81). A
situação repetiu-se em 2016, quando Donald Trump obteve uma maioria folgada de 304 votos no colé-
gio eleitoral, com quase três milhões de votos populares a menos do que Hillary Clinton (v. resultados
oficiais in U. S. Electoral College, acedido em 4 de maio de 2017, em https://www.archives.gov/federal-
register/electoral-college/2016/election-results.html).
68 Em 1876 e em 1888 o Presidente escolhido no colégio eleitoral também não foi aquele que obteve o
maior número de votos nas eleições para a formação do colégio (v. Archer, 2002, p. 72; Pattie &
Johnston, 2014, p. 36).
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resultados, com cartões perfurados rejeitados em número anormal pelas máquinas de

leitura, impediu a contagem de muitos votos, com especial incidência nos votantes de

minorias étnicas e dos estratos sociais mais pobres, maioritariamente apoiantes de

Gore (v. Warf, 2006, pp. 535-537 e 554-555). Uma diferença ínfima de 537 votos,

0,009% do total (v. Warf, 2006, p. 531), favorável a Bush foi decisiva para que lhe fos-

sem atribuídos todos os 29 grandes eleitores da Florida, Estado então presidido por

Jeb Bush, irmão do candidato presidencial. Como as dificuldades do escrutínio e as

reclamações sobre os resultados levaram a que fosse este o último Estado a ter os seus

representantes apurados, à dúvida sobre a transparência do processo somou-se a con-

sequência da eleição do “wrong winner” (v. Belsky, 2001, pp. 46-67; Brodin, 2012, pp.

564-569; Newman, 2002, pp. 161-188).69

A legitimidade de um Presidente eleito nestas circunstâncias é sempre questio-

nada70 e a necessidade de evitar a preterição do candidato preferido pela maioria dos

cidadãos que expressaram a sua vontade através do voto tem originado centenas de

iniciativas vãs no sentido de alterar o sistema eleitoral (v. Banzhaff III, 1968, pp. 304-

305; Schleifer, 2007, p. 720; Shelley, 2002, p. 79 e 81). Algumas dessas iniciativas ad-

vogavam a eleição do Presidente por voto universal direto, enquanto outras aponta-

vam para o recurso a um sistema de representação proporcional para a designação dos

69 Para reduzir os riscos de suspeições futuras sobre a lisura processual no funcionamento dos atos elei-
torais nos Estados Unidos, o Congresso adotou um conjunto de medidas de apoio federal à moderniza-
ção dos equipamentos usados e de monitorização do respetivo funcionamento (v. Warf, 2006, p. 552).
70 A disputa judicial que se seguiu ao processo eleitoral de 2000 agravou as dúvidas sobre a legitimidade
da eleição (v. Strauss, 2004, pp. 1857-1858), dado que a decisão final do Supremo Tribunal Federal,
contrária à posição da máxima autoridade judicial do Estado da Florida, que tinha ordenado a reconta-
gem dos votos em algumas circunscrições, foi adotada com uma votação de cinco magistrados contra
quatro (v. Balkin, 2001, pp. 104-107; Belsky, 2001, p. 61; Choper, 2001, p. 345). Este resultado, associa-
do ao facto de todos os cinco juízes que votaram a favor das pretensões de George W. Bush terem sido
nomeados por um Presidente republicano e estarem fortemente conotados com este partido (v. Brodin,
2012, pp. 569-570; Choper, 2001, pp. 345-346; Levinson, 2002, p. 11), foi asperamente criticado na co-
municação social e nos meios académicos (v. Balkin, 2001, pp. 101-102; Belsky, 2001, p. 68; Brodin,
2012, p. 568 e 570; Choper, 2001, p. 346; Cole, 2006, pp. 1428-1430). Acresce que a participação de
57,4% dos eleitores inscritos (v. Hill & McKee, 2005, p. 713) correspondia a pouco mais de 50% da popu-
lação com idade para votar, num quadro crónico de uma elevada exclusão eleitoral (v. Schattschneider,
1967, pp. 127-133), o que significa que o apoio expresso à eleição de Bush não chegou a 25% dos cida-
dãos que poderiam ter votado se estivessem todos recenseados (v. Archer, 2002, 72-73; Johnston, Pa-
ttie & Rossiter, 2001, pp. 152-153). Jacobson (2003, p. 4), tomando por base inquéritos de opinião à
popularidade do Presidente após a eleição, afirma que “Bush never enjoyed the customary winner’s
honeymoon”, precisamente porque o eleitorado democrata questionava a legitimidade da eleição, mas
explica também como os níveis de aprovação da sua ação cresceram consideravelmente depois dos
atentados de 11 de setembro (2003, pp. 4-5).
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grandes eleitores e outras ainda para a generalização do “district system”, em uso no

Maine e no Nebraska (v. Herbst, 2012, pp. 238-239; Neale, 2012, pp. 14-18).71 A difi-

culdade de construção dos consensos necessários, no Congresso e nos estados federa-

dos, para alterar as regras eleitorais através de uma emenda constitucional72 (v. Her-

bst, 2012, pp. 252-253; Schleifer 2007, pp. 748-749) explica em grande medida o insu-

cesso de todas as propostas apresentadas até ao momento, 73 apesar de a maioria dos

cidadãos americanos se manifestar favorável à substituição do colégio eleitoral pelo

voto popular direto (v. Gringer, 2008, p. 186; Williams, 2012, pp. 1525-1526).74

Para além do modelo específico dos Estados Unidos, é possível encontrar dis-

tintas regras para a eleição popular dos Presidentes, nomeadamente nos sistemas pre-

sidenciais75 da América Latina.76 Assim:

71 As proposta referidas são as mais frequentemente defendidas, embora não sejam as únicas (v. Herbst,
2012, pp. 238-240).
72 Sobre o processo de proposição e ratificação de uma emenda constitucional v. Herbst, 2012, pp. 252-
253.
73 Sobre o tratamento dado no Congresso às propostas apresentadas entre 1948 e 1979 v. Coleman,
Garrett & Neale, 2012, p. 36.
74 Atualmente está em curso uma iniciativa promovida por uma associação cívica (v. Pincus, 2009, pp.
511-512) para o estabelecimento de um acordo entre Estados, o “national popular vote compact”
(Amar, 2011, p. 239), no sentido de os respetivos grandes eleitores ficarem vinculados a votar no candi-
dato presidencial vencedor das eleições diretas. Este acordo passaria a vigorar a partir do momento em
que fosse aprovado por um número de Estados suficiente para garantir uma maioria de 270 votos no
colégio eleitoral (v. Coleman, Garrett & Neale, 2012, p. 43; Gringer, 2008, p. 188; Schleifer, 2007, pp.
719 e 725-728). Embora tenha sido aprovada já por oito Estados mais o Distrito de Columbia, reunindo,
até abril de 2013, 132 dos 270 votos (v. Neale, 2012, pp. 18-19; Nicholson-Crotty, Woods, Bowman &
Karch, 2014, pp. 311 e 322; Williams, 2012, p. 1525), trata-se de uma medida cuja constitucionalidade é
questionada por alguns (v. Gringer, 2008, pp. 223-224; Williams, 2011, pp. 226-228; Williams, 2012,
1522-1528) e defendida por outros (v. Amar, 2011; Brody, 2013, pp. 63-64; Schleifer, 2007, pp. 725-
748), podendo ainda carecer de prévia autorização do Congresso para se tornar eficaz (v. Green, 2012,
p. 213).
75 Não há consenso quanto à classificação como presidenciais dos sistemas de governo de todos os 18
países Latino-Americanos com eleições pluripartidárias  ̶  Cuba excluída  ̶ e diferentes graus de democra-
ticidade (v. Valadés, 2014, p. 192). Em alguns deles, para além do Presidente eleito por voto universal e
detentor do poder executivo, existe um Governo com um coordenador que responde perante o parla-
mento, o qual pode provocar a sua demissão. Esse coordenador tem a designação de: i) chefe do gabi-
nete de ministros, na Argentina (v. artigo 101 da Constituição); ii) Presidente do Conselho de Ministros,
no Peru (v. artigos 121 e 122 da Constituição); iii) vice-Presidente executivo, na Venezuela (artigos
187/10 e 240 da Constituição). A moção de censura indutora da demissão do censurado, um ministro
e/ou o Governo coletivamente, está prevista em nove países da América Latina (v. Duque Daza, 2015, p.
48; Payne, 2006, pp. 106-107), mas só nos três referidos existe um responsável político em alguma me-
dida equiparável a um Primeiro-Ministro de um sistema semipresidencial. Carey (2008, p. 93) classifica
como sistemas híbridos a Argentina, o Peru e a Venezuela, juntamente com a Bolívia que, no entanto,
não reúne, nem reunia à data do artigo, as caraterísticas que o próprio autor (v. p. 92) considera justifi-
carem tal classificação (v. Capítulos I e II do Título Segundo da constituição de 1967 e Títulos I e II da
Segunda Parte da constituição de 2009). Autores como Amorim Neto e Samuels (2010, p. 13), Cheibub
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1- A eleição por maioria absoluta, com realização de segunda volta

entre os dois candidatos mais votados, em caso de necessidade, é o método

mais comum na América Latina, sendo adotado por países como o Brasil (ar-

tigo 77 da Constituição), Chile (artigo 26 da Constituição), Colômbia (artigo

190 da Constituição), Guatemala (artigo 184 da Constituição), El Salvador (ar-

tigo 80 da Constituição) e Uruguai (artigo 151 da Constituição), entre outros

(v. Payne & Allamand Zavala , 2006, p. 26; Siaroff, 2009, p, 147).77

2- Segue-se o sistema de eleição por maioria relativa sem nenhuma

exigência de qualquer percentagem mínima de votos para escolha do candi-

dato vencedor, estabelecido nas Honduras (v. artigo 236 da Constituição),

México (artigo 81 da Constituição e artigo 12 da LGIP 201478), Nicarágua79

(2007, pp. 45-46), Colomer e Negretto (2005, pp. 74 e 84-85), Payne (2006, pp. 91 e 99) e Valadés (2014,
p. 193), não afastam nenhum dos referidos países da lista dos presidencialismos, enquanto outros classi-
ficam apenas o Peru como semipresidencial (v. Elgie, 2011a, p. 8; Moestrup, 2007, p. 40; Wu, 2011, pp.
24 e 34) ou parlamentar “with presidential dominance” (Siaroff, 2009, pp. 154-155). A posição dominan-
te sobre a Argentina e a Venezuela vai no sentido da sua inclusão entre os sistemas presidenciais (v.,
além dos autores já citados, Diamond, 2011, p. 24; Gamboa, 2010, p. 308; Haggard & McCubbins, 2001,
p. 8; Nino, 1992, p. 645; Salgueiro, 2012, pp. 151-152 e 160; Siaroff, 2009, p. 147; Shugart & Carey, 1992,
p. 158), sendo raras as posições contrárias (v. Dromi & Menem, apud Salgueiro, 2012, p. 151; Fernández
Toro, 2006, pp. 575-582 e, com reservas, González Schmal, 2000, pp. 89-90 e Nohlen, 2012, p. 68). Elgie
(2007, p. 7) justifica a não classificação da Argentina como semipresidencial com o facto de o Governo
não ser coletivamente responsável perante o parlamento, argumento válido também para a Venezuela.
De facto, nestes dois países, o parlamento pode censurar o chefe do gabinete ou o vice-Presidente mas
a censura não abrange o executivo (v. Díaz Revorio, 2006, p. 473; Vanossi, 2000, p. 74), sendo, ademais,
dificultada pela necessidade de aprovação em votações autónomas, por maioria absoluta dos membros
de cada uma das duas câmaras, na Argentina, e por maioria de dois terços dos membros do parlamento
na Venezuela. No Peru a censura carece apenas de maioria absoluta dos membros da única câmara
legislativa, pode ser dirigida a qualquer membro do Governo ou a todo o executivo, implicando a demis-
são individual ou coletiva do censurado (v. artigo 132 da constituição), e já teve consequências em anos
recentes (v. Vera Rojas, 2005, pp. 3 e 5-9), incluindo a queda da Presidente do Conselho Ana Jara Velás-
quez e do seu Governo, em março de 2015 (v. “Congreso censura”, 2015, 31 de março). Além disso, uma
prática hiperpresidencialista naqueles dois países, ao invés do que se verifica neste último (v. Hofmeis-
ter, 2011, p. 192; Pérez, 2013, pp. 60-61), também aconselha a contabilização dos primeiros na esfera
dos sistemas presidenciais.
76 Para uma visão mais global da forma de eleição dos Presidentes nos regimes democráticos com siste-
mas presidenciais, em todos os continentes, v. Siaroff, 2009, p. 147.
77 Sobre o sistema eleitoral: i) no Brasil, v. Menegello, 2013, p. 487; ii) no Chile, v. López Varas e Baeza
Freer, 2013, pp. 302-304; iii) na Guatemala, v. González, 2013, p. 603; no Uruguai, v. Busquet e Piñeiro,
2013, pp. 197, 209-210 e 226.
78 Ley general de instituciones y procedimientos electorales (v. México, 2014).
79 Alcántara Sáez (2014, p. 17) inclui a Nicarágua entre os países onde se exige uma maioria relativa
qualificada, situação que deixou de se verificar com a alteração constitucional aprovada em 2014 (v.
nota seguinte).
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(artigo 146 da Constituição)80, Panamá (artigo 177 da Constituição), Paraguai

(artigo 230 da constituição) e Venezuela (artigo 228 da Constituição).

3- Na Argentina vigora um sistema que conjuga uma fórmula de

maioria relativa qualificada (v. Colomer & Negretto, 2002, p. 92) com a maio-

ria absoluta: i) é eleito à primeira volta o candidato vencedor com mais de

45% dos votos expressos ou que, tendo obtido 40% dos votos, no mínimo,

registe uma vantagem superior a 10% em relação ao concorrente colocado

na posição imediata; ii) realiza-se uma segunda volta entre os dois mais vota-

dos caso não se verifique nenhuma das condições anteriores (cf. artigos 96 a

98 da Constituição).81

4- Na Bolívia (artigo 166 da Constituição) e no Equador (artigo 143

da Constituição) o sistema é idêntico ao argentino, com a diferença de que a

segunda volta só pode ser evitada caso um candidato obtenha maioria abso-

luta ou o mínimo de 40% conjugado com uma diferença de 10% em relação

ao adversário mais direto.82

5- Na Costa Rica, com um sistema também semelhante ao argenti-

no, vence o candidato mais votado se reunir mais de 40% dos votos, reali-

80 Na Nicarágua o sistema eleitoral tem sido alterado ao ritmo dos interesses do Presidente Daniel Orte-
ga, no sentido de favorecer a sua ascensão ao poder e a sucessiva reeleição. Até à reforma constitucio-
nal de 2000, resultante de um pacto celebrado entre o Presidente, conservador, Arnoldo Alemán e o
líder sandinista Daniel Ortega (v. Martí i Puig, 2013, pp. 633-635; Stahler-Sholk, 2003, p. 539), aplica-
vam-se regras semelhantes às vigentes na Costa Rica, mas com um limiar de 45% para a vitória à primei-
ra volta (v. Booth, 1997, p. 387; Nohlen, 2004, p. 188). Com a alteração do artigo 147 da Constituição,
em 2000, foi reduzida a maioria relativa necessária para a eleição do Presidente à primeira volta para
40% dos votos ou 35% e uma vantagem de 5% do candidato mais votado sobre o segundo (v. Lean,
2007, p. 829; Martí i Puig, 2013, p. 644; McConnell, 2014, p. 300). Esta última regra permitiu a eleição de
Ortega em 2006, com 38% dos votos, contra 29% do segundo mais votado (v. Lean, 2007, pp. 829 e 831;
Martí i Puig, 2013, p. 650). No entanto, perante o risco de, em futuras eleições, ter de enfrentar, numa
segunda volta, toda a oposição unida contra si, Ortega, apesar de reeleito em 2011 com 63% dos votos
(v. Martí i Puig, 2013, p. 645), promoveu nova alteração da Constituição, aprovada em 2014, adotando
um sistema de maioria relativa sem qualquer exigência de percentagem mínima para a eleição (v. artigo
146 da Constituição em vigor, modificado através da Lei n.º 854, de 29 de janeiro de 2014, in Nicarágua,
2014, pp. 1273 e 1284).
81 Esta fórmula, que substituiu a eleição por maioria relativa que vigorou até 1994, resultou de um com-
promisso entre o Presidente Carlos Menem, do Partido Justicialista, e a União Cívica Radical, servindo de
contrapartida dada pelo primeiro à aceitação por parte do partido oposicionista da introdução da norma
constitucional que passou a permitir a reeleição do chefe do Estado por dois mandatos consecutivos,
viabilizando a recandidatura de Menem em 1995 (v. Negretto, 2006, p. 430).
82 V. Alcántara Sáez, 2014, pp. 17-18.
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zando-se segunda volta entre os dois primeiros caso nenhum deles alcance

aquela percentagem (cf, artigo 138 da Constituição).83

Outro aspeto das eleições presidenciais em que alguns países latino-

americanos se inspiram no modelo americano,84 enquanto outros optaram por não o

fazer, é o da escolha dos candidatos com recurso a eleições primárias. Alcántara Sáez

(2014, pp. 20-22), analisando catorze atos eleitorais que tiveram lugar entre 2009 e

2011, identifica seis em que se realizaram primárias: i) obrigatórias e simultâneas na

Argentina e Uruguai;85 ii) não obrigatórias, mas abrangendo os candidatos dos princi-

pais partidos, na Colômbia, Costa Rica, Honduras e Panamá.

Em conclusão:

A forma de designação dos chefes do Estado regista um padrão com poucas va-

riações nas monarquias e com uma diversidade grande de soluções nas repúblicas par-

lamentares e presidenciais, o que é mais facilmente compreensível nestas, em que o

Presidente é também detentor do poder executivo, do que naquelas, onde tem um

papel eminentemente simbólico.

Nas repúblicas parlamentares, o afã de conferir, em eleições indiretas, uma le-

gitimidade que invista o chefe do Estado num estatuto bastante consensual, conduziu,

em alguns casos, a soluções constitucionais complexas, suscetíveis de agudizar a pola-

rização e de despoletar crises políticas.

Nos sistemas presidenciais, a história constitucional e as normas eleitorais de

muitos países evidenciam uma aparente menor preocupação com a preservação de

uma imagem indiscutível de legitimidade na eleição do Presidente, revelada na possibi-

lidade e nos episódios de seleção do “wrong winner”, nas eleições americanas, e na

83 V. Alcántara Sáez, 2014, pp. 17-18.
84 Sobre as primárias nos Estados Unidos com vista à eleição de delegados às convenções dos partidos
Democrata e Republicano que designam os candidatos a Presidente e a vice-Presidente, incluindo os
diversos mecanismos de eleição, a participação de delegados inerentes a par dos eleitos e a participação
de votantes independentes, bem como a evolução histórica das convenções e a sua importância no
contexto das eleições presidenciais, v. Bello & Shapiro, 2008; Campbell, 2004; Jewitt, 2014; Meinke,
Staton & Wuhs, 2006; Schattschneider, 1942/2009, pp. 151-158; Wattenberg, 1990, pp. 140-143.
85 Também no Paraguai e na Venezuela as primárias têm caráter obrigatório (v. Solís & Cerna, 2014, p.
111).
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opção por sistemas de maioria relativa não qualificada que permitem que o cargo de

chefe do Estado seja ocupado por alguém que mereceu a confiança de uma percenta-

gem reduzida de eleitores,86 eventualmente muito próxima da obtida pelos seus ad-

versários.87

I.1.2 – Duração e limitação dos mandatos presidenciais e período consti-

tucional88 de duração dos mandatos de deputados e senadores

Os ciclos eleitorais,89 a duração dos mandatos e a eventual existência de limites

à recandidatura dos incumbentes constituem variáveis importantes na comparação

dos sistemas de governo. Nas tabelas seguintes são analisadas estas duas últimas vari-

áveis, ficando a primeira para uma abordagem posterior, no ponto I.1.3.

86 Chasquetti (2001b, pp. 47-48), depois de estudar uma amostra de 33 eleições na América Latina, en-
tre 1980 e 1990, sustenta que os sistemas eleitorais de maioria absoluta a duas voltas não são os mais
adequados para países com fraca institucionalização do sistema partidário, uma vez que fomentam a
polarização, constituindo um risco para a preservação da democracia. Aconselha a opção por sistemas
de maioria relativa qualificada, que não têm associado o mesmo risco, uma vez que obrigam a uma
concertação de esforços para apoio às candidaturas que se submetem a um único escrutínio. Defenden-
do a opção por um sistema de maioria absoluta a duas voltas aparecem autores como Sartori (1997, p.
75) e Reilly (2013, p.83). Sobre esta matéria. v. também Linz, 1997, pp. 56-58; Shugart & Carey, 1992,
pp. 208-210; Valenzuela, 2012, p. 41.
87 Situação que ocorreu nas eleições mexicanas de 2006, em que Felipe Calderón venceu com 36,7% dos
votos contra 36,1% do segundo mais votado, Andrés López Obrador, e 22,7% do terceiro, Roberto Ma-
drazo. Com a situação extremada entre as opções de direita, vencedora, e de esquerda, representada
por López Obrador, este não se conformou, reclamou a recontagem dos votos, não concedida, e desen-
cadeou um conjunto de ações de protesto cívico e mobilização popular que, pela sua dimensão e reper-
cussão interna e internacional, abalaram o início de mandato de Felipe Calderón (v. Klesner, 2007;
Lawson, 2007).
88 Entenda-se por período constitucional quer a duração fixa dos mandatos legislativos nos sistemas
presidenciais, quer a duração prevista nas constituições dos países com sistemas parlamentares, inde-
pendentemente da eventualidade de dissolução antecipada admitida nessas mesmas constituições.
89 Por norma os ciclos eleitorais são fixos nos sistemas presidenciais. Podem ser interrompidos por disso-
lução do parlamento nos poucos países em que tal está constitucionalmente previsto (v. notas 100 e
243), e, quanto aos Presidentes, por renúncia voluntária, declaração de incapacidade ou por um proce-
dimento de impeachment (v. Kim, 2014; Marsteintredet & Berntzen, 2008, pp. 84-85 e 88). Outra forma
rara de interrupção do ciclo eleitoral é a realização de um referendo revogatório do mandato presiden-
cial, admitido, por exemplo, na Constituição venezuelana de 1999 (v. nota 136; Marsteintredet & Bernt-
zen, 2008, pp. 84). Para além de um recurso abusivo ao impeachment, particularmente quando o Presi-
dente não dispõe de apoio suficiente no parlamento (v. Pérez-Liñan, 2014), a realidade política de algu-
mas regiões – América Latina incluída – tem imposto também outros processos não convencionais de
afastamento dos Presidentes antes do termo do prazo constitucional (v. Marsteintredet, 2014; Mars-
teintredet & Berntzen, 2008, pp. 85-87 e 89).
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Quadro I/3: Duração e limitação dos mandatos dos Presidentes nas Repúblicas par-
lamentares europeias90 (2015)

Sem limitação Com limitação
Anos Dois mandatos consecutivos Dois mandatos

4 Letónia, Moldávia

5 Malta Alemanha; Estónia Albânia; Grécia; Hungria; Kosovo

7 Itália

Fonte: Constituições dos países indicados91

Enquanto nas dez repúblicas parlamentares europeias a duração dos mandatos

presidenciais é de cinco anos, com as exceções da Letónia, da Moldávia e de Itália (v.

Quadro I/3), nos sistemas presidenciais do continente americano essa duração varia

entre os quatro e os seis anos, sendo o limite inferior o mais frequente, adotado nos

Estados Unidos e em nove países da América Latina (v. Quadro I/4).

Quadro I/4: Duração e limitação dos mandatos dos Presidentes nos sistemas presi-
denciais do continente americano92 (2015)

Anos Sem limita-
ção

Limitação absoluta Limitação a dois
mandatos

consecutivos

Proibição de mandatos
consecutivos

Um mandato Dois madatos

4 Guatemala,
Honduras

Colômbia Argentina, Brasil,
Equador, EUA

Chile, Costa Rica,93 R.
Dominicana

5 Nicarágua Paraguai Bolívia El Salvador, Panamá,
Uruguai

6 Venezuela México
Fonte: Constituições dos países indicados;94 Penfold, Corrales & Hernández, 2014, p. 541-542.

Os Quadros I/3 e I/4 refletem ainda a realidade atual95 quanto às limitações

impostas na maior parte das repúblicas parlamentares europeias e nos sistemas presi-

90 Lista com base em Cheibub (2007, pp. 44-45) e Elgie (2015, p. 313).
91 Artigos das Constituições em vigor: Albânia, 88; Alemanha, 54; Estónia, 80; Grécia, 30; Hungria, 10;
Itália, 85; Kosovo, 87; Letónia, 35 e 39; Malta, 48; Moldávia, 80.
92 O presente quadro tem semelhanças com o apresentado por Serrafero (2011, p. 236), mas há diferen-
ças nas subdivisões e a informação está atualizada, verificando-se alterações em relação à situação por
ele retratada.
93 Na Costa Rica a proibição absoluta da reeleição foi substituída por um intervalo obrigatório de oito
anos, correspondente a dois mandatos, entre o exercício das funções presidenciais e uma nova candida-
tura, após resolução da Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de abril de 2003 no
sentido da inconstitucionalidade da norma até então vigente (v. Costa Rica, 1949, nota ao artigo 132/1
da Constituição; Aquino, 2012, pp. 259-260).
94 Artigos das Constituições em vigor: Argentina, 90; Bolívia, 168; Brasil, 14/5º e 82; Chile, 25; Colômbia,
190 e 197; Costa Rica, 132/1 e 134; Equador, 144; El Salvador, 154; Estados Unidos, II/1 e XXII emenda;
Guatemala, 184; Honduras, 237 e 239; México, 83; Nicarágua, 148; Panamá, 177 e 178; Paraguai, 229;
República Dominicana, 124; Uruguai, 152; Venezuela, 230.
95 Na América Latina a limitação de mandatos conheceu uma evolução significativa nos últimos anos,
com a redução do número de países em que a reeleição é proibida em definitivo, o aumento daqueles
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denciais dos Estados Unidos e da América Latina relativamente à reeleição dos Presi-

dentes. 96

Tratando-se de realidades profundamente distintas, a questão da limitação de

mandatos não é politicamente sensível no primeiro caso, mas é particularmente con-

troversa nos sistemas presidenciais, podendo mesmo constituir o detonador de fortes

perturbações no funcionamento das instituições e, no limite, a porta para uma quebra

do regime democrático (Carey, 2003, pp. 127; Carpizo, 2007, p. 77; Linz, 1997, p. 49).97

Quanto aos mandatos de deputados e senadores, é também de quatro anos a

duração prevalecente nos dezassete sistemas parlamentares europeus, incluindo re-

públicas e monarquias,98 e nos sistemas presidenciais do continente americano.99 Com

a óbvia ressalva de que, como resulta das caraterísticas básicas dos dois sistemas, nos

primeiros o mandato tem um limite temporal mas não um termo fixo, podendo ser

em que são permitidos apenas dois mandatos consecutivos e o surgimento de situações em que deixou
de existir qualquer limitação (v. Carey, 2003, p. 125, para comparar o Quadro I/4 com a situação em
2001).
96 Em alguns países como a Costa Rica (artigo 107 da Constituição), México (artigo 59 da Constituição) e
Venezuela, entre 1999 e 2009 (v. artigo 192 da Constituição de 1999 e emenda nº 1 aprovada em 2009),
também se estabeleceu a limitação de mandatos para os deputados. Trata-se, porém, de uma prática
rara a nível dos parlamentos nacionais, em todo o mundo (v. Carey, 1996, pp. 16-17: Ginsburg, Melton &
Elkins, 2011, p. 1833). No entanto, nos Estados Unidos, em quase metade dos estados federados têm
sido adotadas medidas para limitar os mandatos dos respetivos representantes nas duas câmaras do
Congresso Federal, parcialmente condicionadas por decisões do Supremo Tribunal ou dos tribunais
estaduais (v. Carey, 1996, pp. 11-15; Carey, Niemi & Powel, 1998, p. 297-298; Colomer, 2001, pp. 151-
154).
97 Na América Latina, o “continuismo” (Carey, 2003, p. 127) contribuiu frequentemente para degradar os
regimes democráticos, mas o debate sobre a limitação de mandatos, as interpretações duvidosas sobre
as normas aplicáveis e as tentativas de as alterar também provocaram forte polarização (v. Carey, 2003,
pp. 127-128). A queda de Manuel Zelaya, nas Honduras, em 2009, decorreu precisamente de uma inicia-
tiva presidencial visando a remoção do impedimento da reeleição (v. Ginsburg, Melton & Elkins, 2011,
pp. 1810-1811; Newmeyer, 2011, pp. 177-178). Também no continente africano têm ocorrido episódios
de subversão das regras consagradas nas constituições de alguns dos países onde já foi estabelecido o
limite de dois mandatos para os Presidentes eleitos por voto universal (v. Baker, 2002, pp. 286, 290,
292-296; Elvy, 2013, pp. 86-87). Os casos mais recentes verificaram-se no Burkina Faso, em 2014, com a
queda e fuga para o estrangeiro de Blaise Campaoré, depois de ter tentado concorrer a um terceiro
mandato (v. ponto III.1.8) e no Burundi onde, pela mesma razão, Pierre Nkurunziza foi confrontado, em
2015, com violentas manifestações e uma tentativa de golpe de Estado (v. Baker, 2015, maio 15).
98 Lista com base em Cheibub (2007, pp. 44-45) e Elgie (2015, p. 313). Não inclui microestados europeus
como Andorra e Liechtenstein (v. Dózsa, 2008, pp. 93, 96-97 e 100-101).
99 V. Nota 75.
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interrompido por decisão do executivo ou do próprio parlamento, enquanto nos se-

gundos o período constitucionalmente previsto é vinculativo100.

Quadro I/5: Período constitucional de duração dos mandatos de deputados e sena-
dores: sistemas parlamentares europeus e sistemas presidenciais americanos (2015)

Sistemas parlamentares europeus Sistemas presidenciais americanos
Unicamerais Bicamerais Unicamerais Bicamerais

Anos C. baixa Senado C. baixa Senado
2 EUA
3 El Salvador México
4 Albânia, Dina-

marca, Estónia,
Grécia, Hungria,

Letónia,
Moldávia, Suécia

Alemanha,
Espanha,
Noruega,

Países
Baixos

Espanha,
Noruega,

Países Baixos

Costa Rica,
Equador,

Guatemala,
Honduras,

Argentina,
Brasil, Chile,
Colômbia,
República

Dominicana

Colômbia,
República

Dominicana

5 Luxemburgo,
Malta

Bélgica,
Itália, UK

Bélgica,
Itália101

Nicarágua,
Panamá,

Venezuela

Bolívia,
Paraguai,
Uruguai

Bolívia,
Paraguai,
Uruguai

6 Argentina,
EUA,

México
8 Brasil, Chile
- Alemanha,102

UK103

Fonte: Constituições dos países indicados;104 Borthwick (2001, pp. 21-22); Siaroff (2009, pp. 156-161)

100 Salvo as raras exceções, difíceis de concretizar, como a prevista na Constituição da Venezuela de
1999, que confere ao Presidente o poder para dissolver o parlamento caso este aprove, dentro da mes-
ma legislatura, três votos de censura ao vice-Presidente executivo (v. nota 77), por maioria de três quin-
tos dos deputados (v. Antela Garrido, 2011, p. 511).
101 Para além dos senadores eleitos para mandatos de cinco anos, o Senado italiano pode ter como se-
nadores vitalícios os ex-Presidentes da República e cinco cidadãos de mérito designados pelo chefe do
Estado (v. Russell, 2000, p. 59).
102 A Constituição alemã não fixa um período de duração da legislatura no Senado. O Bundesrat é com-
posto por membros dos governos dos Estados federados, podendo o mandato de cada um na câmara
alta iniciar-se ou cessar a qualquer momento, em consequência de alterações ocorridas no executivo de
que fazem parte (v. Borthwick, 2001, p. 22; Russell, 2000, pp. 60-61).
103 Apesar do intenso debate sobre a natureza e composição da House of Lords, que atravessou todo o
século XX e se intensificou nos últimos anos, muitas tentativas de aproximação das formas de designa-
ção dos respetivos membros a métodos que assegurem a regular renovação da câmara, incluindo a
eleição por voto popular, fracassaram (v. Bochel & Defty, 2012, pp. 94-96; Levy, 2014, pp. 29-36; Ley-
land, 2012, pp. 131-134; Russell, 2011, pp. 701-702). Em 1999 foi aprovada uma reforma que visou pôr
termo à transmissão hereditária dos lugares, o que foi conseguido em grande medida, permitindo redu-
zir o número de membros e atenuar o desequilíbrio entre conservadores e trabalhistas que era, até
então, favorável aos primeiros (v. Russell, 2010, pp. 866-867; Russell, 2013, pp. 30 e 38-39). A maioria
dos pares continua a desempenhar o cargo a título vitalício e 92 deles, um pouco mais de dez por cento
do total, ainda com caráter hereditário (v. Levy, 2014, pp. 28-29; Leyland, 2012, pp. 128-130).
104 I) Artigos das Constituições em vigor nos sistemas parlamentares: Albânia, 65/1; Alemanha, 39 e 51;
Bélgica, 65, 70, 117; Dinamarca, 32/1; Espanha, 68/4 e 69/6; Estónia, 60; Grécia, 53; Hungria, 2/3; Itália,
60; Letónia, 10; Luxemburgo, 56; Malta, 76/2; Moldávia, 63; Noruega, 54 e 73; Países Baixos, 52; Suécia,
The Instruments of Government, artigo 3 do capítulo 3; Reino Unido, Fixed-term Parliaments Act 2011,
artigo 1/3. II) Artigos das Constituições em vigor nos sistemas presidenciais: Argentina, 50 e 56; Bolívia,
156; Brasil, 44 e 46; Chile, 47 e 49; Colômbia, 132; Costa Rica, 107; Equador, 118; Estados Unidos, I/2, 3
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A comparação destes dados com o período dos mandatos dos chefes de Estado

e de governo nos sistemas presidenciais, a que se procede no ponto seguinte, permiti-

rá identificar distintas formas de influência deste fator no funcionamento sistémico (v.

Shugart, 1995, p. 337), nomeadamente caso se trate de mandatos que dão origem a

eleições sincronizadas, de mandatos não coincidentes, com eleições frequentemente

desencontradas, ou de mandatos parlamentares com ciclos eleitorais a meio do perío-

do presidencial (v. Hellwig & Samuels, 2008, p. 70).

Aprofundando o tema da limitação de mandatos, importa notar que a diversi-

dade de soluções constitucionais nos sistemas presidenciais, percetível no Quadro I/4,

é, por si só, reveladora da complexidade que a questão adquire nestes sistemas. En-

quanto no parlamentarismo europeu as regras passam pela admissão de, pelo menos,

dois mandatos, no presidencialismo americano predominam as situações de proibição

de mandatos consecutivos, incluindo quatro casos de limitação absoluta a um único

mandato.

Ginsburg, Melton e Elkins (2011, pp. 1818) mostram como a preocupação com

a limitação dos mandatos é tão ancestral quanto a própria democracia, remontando a

Aristóteles e à Grécia Antiga. Recordam estes autores o debate suscitado sobre o tema

durante o processo de elaboração da constituição dos Estados Unidos105 e, na América

Latina, as advertências feitas por Simón Bolívar, na fase de formação dos Estados para

cuja independência deu um contributo decisivo, relativamente aos riscos para a demo-

cracia decorrentes da prolongada permanência do mesmo indivíduo no poder.106

Outros autores apontam para uma maior eficácia na ação governativa resultan-

te da limitação de mandatos, uma vez que o incumbente deixa de se sentir condicio-

e XVII emenda; El Salvador, 124; Guatemala, 157; Honduras, 196; México, 51 e 56; Nicarágua, 136; Pa-
namá, 148; Paraguai, artigo 187; República Dominicana, 78 e 209; Uruguai, 89 e 97; Venezuela, 192.
105 Sobre este debate v. ainda Carey, 2003, pp. 120-121.
106 A declaração citada pelos autores e também por Carey (2003, pp. 121-122) foi produzida no Congres-
so de Angustura, em 1819, onde Bolívar afirmou que “La continuación de la autoridad en un mismo
indivíduo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones
son esenciales…”(Bolívar, 1819/1993, p. 73). Contraditoriamente, Bolívar viria a preconizar um mandato
vitalício para o Presidente da Bolívia quando, em 1826, ofereceu às antigas províncias do Alto-Peru,
recém-libertadas, a proposta da sua primeira Constituição. Tal iniciativa surgiu a pedido dos participan-
tes na assembleia que se formou após a independência, que também decidiram batizar o novo país com
o nome do Libertador, convidando-o a assumir a presidência da República, convite que recusou (v.
Lynch, 1983, pp. 16-17; Simon, 2012, pp. 291-294).
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nado pelo objetivo de ganhar a eleição seguinte e pode tomar as decisões que se afi-

gurem mais acertadas numa perspetiva que vá para além do ciclo político imediato.

Esta atitude é particularmente percetível no segundo mandato, nos sistemas que ad-

mitem dois mandatos consecutivos, mas não mais. (v. Nogare & Ricciuti, 2011, p. 682;

Smart & Sturm, 2013, p. 93-94).107

Pode parecer estranho que nada impeça a recondução por tempo indetermina-

do dos chefes do Governo nos sistemas parlamentares (v. Linz, 1998, p. 25; Maeda &

Nishikawa, 2006, p. 363), enquanto aos Presidentes que acumulam a chefia do Estado

com a titularidade do poder executivo se procura, frequentemente, condicionar com

limites temporais a sua permanência no poder (v. Lijphart, 1997a, p. 161).108

De facto, a limitação de mandatos não é uma caraterística109 fixada na origem

dos sistemas presidenciais,110 ainda que tivesse sido ponderada, em 1787, pelos dele-

gados “to the U.S. constitutional convention”111 (Carey, 2003, p. 120), nem é exclusiva

destes sistemas, estando presente nas repúblicas parlamentares e no semipresidencia-

lismo, apenas em relação aos chefes do Estado.

Salvaguardada a exceção dos Estados Unidos,112 algumas razões para a diferen-

ciação podem prender-se com as tradições, a cultura, a solidez institucional e a prática

política das consolidadas democracias parlamentares da Europa ocidental (v. Linz,

107 Nogare e Ricciuti (2011, p. 689) mostram que nos sistemas presidenciais a limitação de mandatos
induz um impacto positivo sobre a despesa pública, embora o efeito pareça ser irrelevante no que se
refere ao défice orçamental.
108 A limitação de mandatos é também uma realidade a nível dos governos locais, nomeadamente e a
título de exemplo, em municípios dos Estados Unidos, embora não de forma generalizada (v. Tausanovi-
tch & Warshaw, 2014, pp. 608, 610, 619, 621 e 638), no Brasil (v. Brambor & Ceneviva, 2012, p. 9), no
México (v. Yilmaz, Beris & Serrano-Berthet, 2010, p. 270) e em Portugal (Lei nº 46/2005, de 29 de agos-
to).
109 Linz (1997, pp. 48-49) afirma que “el principio de no reelección o de no inmediata reelección no es
una característica que defina el presidencialismo, pero es claramente la pauta dominante”, tão impor-
tante na América Latina que mereceu mesmo ser assumido como compromisso num tratado firmado
em 1927 por todos os países da América Central.
110 Sem embargo, as primeiras constituições de muitos países da América Latina, no século XVIII, incluí-
ram a limitação de mandatos (v. Ginsburg, Melton & Elkins, 2011, p. 1835).
111 Tocqueville (1835/2002, pp. 177-179) criticou a opção dos constituintes americanos, defendendo
que, ao admitirem a reeleição, tornaram o Presidente refém do seu desejo de ganhar a eleição seguinte,
sacrificando o “interesse geral” à satisfação das vontades de todos os que possam contribuir para aque-
le objetivo individual. Esta posição do pensador francês veio a encontrar eco na literatura recente sobre
o tema (v. Ginsburg, Melton & Elkins, 2011, p. 1822).
112 Pelas óbvias razões sintetizadas por García Belaunde (2014, p. 401).
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1997, p. 28; Serrafero, 2011, p. 228), com escassos episódios de subversão das institui-

ções democráticas depois da II guerra mundial, ao contrário do que ocorreu113, por

exemplo, em quase todos os países da América Latina durante largos períodos da se-

gunda metade do século XX114 (v. Huntington, 2009, p. 34).115 Os riscos para a consoli-

dação e preservação dos regimes democráticos seriam maiores nos sistemas de tipo

presidencial do que nos parlamentares, considerando a percentagem de quebras sobre

o total de democracias existentes em cada um dos sistemas (v. Linz, 1997, pp. 138-

143).

Evitar o enquistamento no poder de líderes que concentram uma influência

que fragiliza os mecanismos de “pesos e contrapesos”, muita vezes débeis (v.

Mainwaring, 1990, pp. 160; Serrafero, 2011, p. 227), consagrados constitucionalmente

e afastar a vantagem que tal influência confere ao incumbente relativamente aos de-

mais candidatos, nos processos eleitorais,116 são outros argumentos utilizados (v.

Mainwaring & Shugart, 1993, pp. 662-663). Como sublinham Ginsburg, Melton e Elkins

(2011, p. 1820) “incumbents have well-documented advantages in political competi-

tion because of agenda control, greater media coverage, and control over the instru-

ments of power”.

113 Uma nova onda de líderes populistas tem surgido em alguns países da América Latina nos últimos
anos, provocando um retrocesso manifesto no funcionamento dos regimes democráticos nesses países
(v. Diamond, 2015, pp. 145 e 147; Levitsky & Loxton, 2013; Merkel, 2010, pp. 24 e 28).
114 Como mostram Mainwaring e Shugart (1993, p. 658), apenas a Colômbia, a Costa Rica e a Venezuela
se mantiveram como democracias estáveis durante os vinte e cinco anos que mediaram entre 1967 e
1992.
115 Carpizo (2007, pp. 81-82) minimiza este contraste, invocando que poucas eram as democracias euro-
peias antes da segunda guerra mundial, que vários países da América do Sul mantiveram regimes demo-
cráticos “por períodos de más de veinticinco años” (p. 82) e que, na atualidade (2007), todos têm regi-
mes democráticos. Shugart e Carey (1992, p. 40) apresentam uma lista dos países com quebras demo-
cráticas durante todo o século XX que inclui dezoito com sistemas parlamentares, doze presidenciais e
seis de outro tipo. Nesse conjunto, encontram-se, além da Grécia, Espanha e Portugal, que caíram em
ditadura noutros contextos, os países da Europa ocidental submetidos a regimes ditatoriais no quadro
da II guerra. Curiosamente os autores não referem um conjunto de países latino-americanos com siste-
mas presidenciais que sofreram ditaduras prolongadas durante o século XX, como El Salvador, Honduras
e Nicarágua (v. Huntington, 2009, p. 34).
116 Cheibub & Przeworski (1997) estudaram as eleições legislativas e presidenciais em 51 democracias
parlamentares e 42 presidenciais, entre 1950 e 1990, e concluíram que as hipóteses de renovação do
mandado dos chefes do Governo, no primeiro caso, eram cerca de metade das de reeleição do Presiden-
te, no segundo. Em relação a estes últimos analisaram apenas os casos em que o incumbente podia
concorrer, tomando em linha de conta a limitação de mandatos vigente em muitos sistemas presidenci-
ais, responsável pelo afastamento de 62% dos incumbentes, ou seja, em 53 num total de 86 eleições.
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Em sentido contrário, esgrime-se: i) o condicionamento da vontade popular

com a retirada forçada de uma opção de escolha que poderia ser a preferida por mui-

tos (v. Kantor, 1992, p. 102; Mainwaring, 1990, p. 165; Stathis, 1990); ii) a retração da

ação governativa do Presidente que não se pode recandidatar, colocado na situação de

“lame duck”117 durante o último período do mandato (v. Carey, 2003, p. 126);118 iii) o

desperdício da experiência adquirida, que ajuda à boa governação (v. Ginsburg, Melton

& Elkins, 2011, pp. 1823-1824); iv) a perda do incentivo a uma governação que res-

ponda às expetativas dos eleitores (v. Manin, Przeworsky & Stokes, 1999, p. 48); v) a

eliminação do mais significativo mecanismo de prestação de contas em democracia,119

que é a submissão ao veredito dos cidadãos do resultado do mandato anteriormente

conferido120 (v. Carey, 2003, p. 126; Cheibub, 2007, pp. 166-168; Hellwig & Samuels,

2008, pp. 73 e 83-84; Lijphart, 1997a, p. 161; Linz, 1997, p. 44). 121

117 Expressão empregue para qualificar um Presidente que não se pode recandidatar e vê a sua capaci-
dade para impulsionar medidas legislativas cada vez mais limitada, enquanto avança o mandato (v. Ca-
rey, 2003, p. 126; Nagle, 2012, p. 1184). Também se aplica ao Congresso dos Estados Unidos quando
reúne após a realização de eleições e antes da instalação do novo Congresso, com a participação e o
voto de representantes e senadores que deixarão de o ser por terem perdido as eleições ou por não se
terem recandidatado (v. Jenkins & Nokken, 2008, pp. 451-452; Nagle, 2012, p. 1184), situação atenuada
após a entrada em vigor, em 1933, da vigésima emenda constitucional, que reduziu o intervalo entre
aqueles dois momentos (v. Jenkins & Nokken, 2008, p. 453; Nagle, 2012, pp. 1179-1182), mas repetida
com frequência e com alguma controvérsia (v. Jenkins & Nokken, 2008, pp. 460-463; Nagle, 2012, pp.
1179 e 1202-1215).
118 Alguns autores (v. Beermann, 2011, pp. 1109-1116) questionam este argumento, em relação ao caso
concreto do Presidente dos Estados Unidos, defendendo que não há uma perda significativa de poder,
enquanto outros (v. Weill, 2011, pp. 1101-1111) salientam mesmo o facto de o Presidente cessante não
ver os seus poderes limitados após a eleição do seu sucessor, tomando decisões da máxima importância
até ao último momento, ao contrário do que acontece habitualmente com os governos de gestão nos
sistemas parlamentares, após a convocação de eleições legislativas e até à posse do novo executivo.
119 Manin, Przeworski e Stokes (1999, pp. 40-48) destacam a importância dos processos de responsabili-
zação dos executivos cessantes, em democracia, mas alertam para as dificuldades que o eleitor pode
enfrentar “when the government is a coalition” e “when the presidency and the congress are controlled
by different parties”.
120 Embora com variações quanto ao peso de cada um dos fatores na decisão do voto, muitos autores
reconhecem que, tanto a avaliação da prestação do incumbente, particularmente em relação às ques-
tões económicas (v. Fiorina, 1981, apud Lewis-Beck & Nadeau, 2011, p. 289), como a visão prospetiva
sobre as propostas eleitorais e a perceção das caraterísticas individuais dos candidatos, influenciam a
opção dos eleitores (v. Barreiro, 2007, pp. 17-20 e 40-41; Lockerbie, 1992, pp. 319-320; Woon, 2012, pp.
914 e 927-928).
121 Contra este argumento e partindo da análise do controlo partidário do poder executivo, Maeda e
Nishikawa (2006, pp. 370-371) sustentam, com base em evidência relativa a 65 países, entre 1950 e
1998, que nos sistemas presidenciais também há uma efetiva avaliação da prestação do Governo, con-
duzindo a uma regular rotatividade entre os principais partidos, mesmo que o Presidente cessante não
se possa recandidatar.
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Sendo certo que em muitas repúblicas parlamentares também estão fixados li-

mites para a reeleição dos chefes do Estado,122 o mesmo não ocorre, obviamente, nas

monarquias, nem relativamente aos primeiros-ministros que são os principais atores

do poder executivo.123 E a verdade é que existem exemplos, nos sistemas parlamenta-

res, de chefes de Governo com permanências prolongadas,124 mandatos marcantes (v.

Linz, 1997, pp. 86-87) e poderes consideráveis,125 em relação aos quais se poderia usar

alguns dos argumentos que apoiam a limitação de mandatos nos sistemas presidenci-

ais.126 No entanto a sua permanência em funções não é habitualmente questionada (v.

Linz, 1998, p. 25).

Mantendo-se reservada aos Presidentes da República, em todos os sistemas de

governo, a limitação de mandatos pode revestir diferentes formas, como se vê nos

Quadros I/3 e I/4, registando-se uma evolução expressiva, nos últimos 150 anos, no

sentido da redução da proibição de mandatos sucessivos, predominante a nível mun-

dial até à segunda metade do século XX, em favor da limitação a um total de dois

mandatos, sucessivos ou não, prevalecente atualmente (v. Ginsburg, Melton & Elkins,

2011, pp. 1836-1840).

122 V. Quadro I/3.
123 “No hay ni uno ejemplo de un límite semejante en el caso de un primer ministro” (Lijphart, 1997a, p.
161).
124 Helmut Kohl chefiou o Governo alemão durante dezasseis anos ininterruptos, entre outubro de 1982
e outubro de 1998 (v. Woldendorp, Keman & Budge, 2000, p. 227); Pierre Trudeau encabeçou cinco
governos, no Canadá, governando durante mais de catorze anos, de 1968 a 1983, com uma interrupção
de 9 meses, entre junho de 1979 e março de 1980 (v. Woldendorp, Keman & Budge, 2000, p. 156); Filipe
González foi Primeiro-Ministro de Espanha durante treze anos e meio, entre dezembro de 1982 e maio
de 1996 (v. Woldendorp, Keman & Budge, 2000, p. 481); Indira Gandhi liderou o executivo da Índia du-
rante onze anos seguidos, de janeiro de 1966 a março de 1977, regressando à chefia do Governo em
janeiro de 1980, governando até ser assassinada, em outubro de 1984 (v. Woldendorp, Keman & Budge,
2000, p. 279); Margaret Thatcher cumpriu três mandatos consecutivos, num total de mais de onze anos,
entre maio de 1979 e novembro de 1990 (v. Woldendorp, Keman & Budge, 2000, p. 547).
125 Mainwaring e Shugart (1993, pp. 664) dão o exemplo do Reino Unido, onde um partido com “mucho
menos de 50% de los votos populares” pode dispor de uma confortável maioria absoluta, conferindo ao
seu líder, enquanto Primeiro-Ministro, uma força de que não dispõe nenhum chefe do Estado e do Go-
verno num sistema presidencial. No mesmo sentido, v. Novais, 2007, pp. 7 e 40-41.
126 A vantagem do incumbente em eleições, em função da posição que ocupa, da capacidade de arreca-
dação de fundos para as campanhas eleitorais, da visibilidade que tem e da avaliação positiva da sua
gestão, tem sido objeto de estudo, tanto em relação aos sistemas presidenciais como aos parlamentares
(v. Clark, 2009, p. 112; Gaines, 1998, pp. 187-188; Ragsdale, 1994, pp. 551-552). A proibição do uso de
recursos públicos e o estabelecimento de limites legais para os gastos em campanhas eleitorais tem sido
a fórmula encontrada em muitas democracias para atenuar a vantagem dos incumbentes (v. Ginsburg,
Melton & Elkins, 2011, p. 1860; Pastine & Pastine, 2012, p. 20-21 e 29).
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A região do mundo com maior percentagem de países cujas constituições con-

sagram o princípio da limitação de mandatos é, desde sempre, a América Latina, regis-

tando uma média de 95% “immediately after World War II” (Ginsburg, Melton & El-

kins, 2011, p. 1842) e de 85% atualmente, comparativamente com menos de 40% e

73%, respetivamente, no resto do mundo (v. Ginsburg, Melton & Elkins, 2011, p.

1842).

Nos Estados Unidos a limitação a dois mandatos consecutivos começou por ser

uma norma consuetudinária respeitada por todos desde a independência até 1940,127

ano em que Franklin Roosevelt se candidatou pela terceira vez, logrando ainda uma

nova reeleição, para o quarto mandato, em 1944 (v. Carey, 2003, p. 121; Gisnburg,

Melton & Elkins, 2011, pp. 1834-1835). Em 1951 foi aprovada, por iniciativa dos repu-

blicanos e com oposição de muitos128 democratas, a XXII emenda à Constituição fixan-

do expressamente o limite de dois mandatos consecutivos, o qual tem sido objeto de

contestação cíclica por parte dos que entendem que tal condicionamento aos direitos

dos eleitores não devia existir (v. Stathis, 1990, 73-87).

Na América Latina o mandato único vigorou em vários países, depois da queda

das ditaduras militares da segunda metade do século XX,129 optando alguns, como a

127 A norma foi estabelecida pelo primeiro Presidente dos Estados Unidos, que recusou candidatar-se a
um terceiro mandato. O exemplo de Washington foi seguido pelos seus sucessores durante mais de um
século e chegaram a ser apresentadas no Congresso, desde 1808, muitas iniciativas para estabelecer
expressamente a limitação de mandatos, mas nenhuma logrou a aprovação das duas câmaras antes da
XXII emenda (v. Stathis, 1990, pp. 62-65).
128 A maioria de dois terços necessária para a aprovação da emenda na câmara baixa foi alcançada com
os 238 votos republicanos e 47 de representantes democratas não-alinhados com a posição maioritária
no seu grupo. No Senado foram 13 os democratas que se juntaram aos 46 republicanos para aprovar a
emenda (v. Stathis, 1990, p. 68). Votada no Congresso em 1947, a XXII emenda só em 1951 obteve a
aprovação da maioria exigível de 36 Estados federados, sete dos quais democratas (v. Stathis, 1990,
p.70).
129 A Colômbia atravessou um curto período de ditadura, entre 1954 e 1957, encabeçada por um militar,
Gustavo Rojas Pinilla, com caraterísticas distintas dos demais regimes ditatoriais latino-americanos.
Pinilla não foi imposto de forma violenta, mas chamado a assumir o poder por largos setores sociais,
incluindo dirigentes de alguns dos principais partidos políticos; foi legitimado em votação da assembleia
constituinte que tinha sido eleita antes de 1954, começando por ter forte apoio popular, que foi per-
dendo, e abdicou na sequência de um conjunto de episódios de violência (v. Mesa García, 2009, pp. 165-
171; Valencia Gutiérrez, 2010, pp. 204-208). Recuperada a democracia, a Constituição colombiana de
1886, então ainda vigente, manteve a possibilidade da reeleição ilimitada dos Presidentes para manda-
tos não sucessivos, a qual só viria a ser abolida em 1991 através de uma reforma constitucional que
passou a proibir qualquer nova candidatura de quem tivesse exercido a chefia do Estado e do Governo.
Em 2004, foi introduzida a admissibilidade de um segundo mandato, sucessivo ou não (v. Treminio Sán-
chez, 2013, pp. 66-70 e 75).
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Venezuela e a Bolívia, pela possibilidade de nova candidatura de um ex-Presidente

desde que mediasse certo tempo130 entre esta e o mandato cumprido (v. Rozo Acuña,

2007, pp. 102, 108).

Estes princípios começaram a ser quebrados em situações em que, no fim de

um mandato com elevado apoio popular, se geraram as condições para a necessária

reforma constitucional no sentido de se passar a admitir a reeleição imediata, como

ocorreu na Argentina com Carlos Menem, no Brasil com Fernando Henrique Cardoso e

no Peru com Alberto Fujimori (v. Penfold, Corrales & Hernández, 2014, p. 539; Termi-

nio Sánchez, 2013, p. 64).

A admissão de uma reeleição na continuidade do primeiro mandato passou a

ser encarada com certa normalidade e estendeu-se a países como a Bolívia, Colômbia,

Equador e Uruguai, entre outros (v. Ginsburg, Melton & Elkins, 2011, p. 1869; Penfold,

Corrales & Hernández, 2014, p. 539).

No entanto, a proibição da reeleição continua a manter-se relativamente blin-

dada na América Central, alargada mesmo aos familiares próximos do Presidente131 e,

no caso das Honduras, cominando com a perda imediata do mandato qualquer iniciati-

va presidencial no sentido de afastar a norma proibitiva (v. artigo 239 da Constituição),

entendida como um dos “artículos pétreos de la Constitución” (Treminio Sánchez,

130 Dez anos, no caso da Venezuela e cinco na Bolívia (v. Rozo Acuña, 2007, p. 108 e 112).
131 Não podem ser candidatos: i) Nas Honduras, o cônjuge ou outros parentes até ao quarto grau de
consanguinidade do Presidente em funções no ano anterior às eleições (v. artigo 240/6 da Constituição);
ii) Na Nicarágua e na Guatemala, os parentes até ao quarto grau de consanguinidade e ao segundo de
afinidade (v. artigos 147/4/a da Constituição nicaraguense e 186/c da guatemalteca). Nos casos das
Honduras e da Nicarágua o impedimento abrange também a candidatura a vice-Presidente da Repúbli-
ca. O mesmo não acontece no Panamá, mas a experiência mais recente foi marcada por uma forte rejei-
ção do eleitorado à apresentação da esposa do Presidente cessante, Ricardo Martinelli, como candidata
a vice-Presidente na lista apoiada pelo marido, impedido de se candidatar a novo mandato. José Domin-
go Arias, aspirante à presidência, dado inicialmente como favorito nas sondagens, acabou por perder as
eleições de 2014, arrastado pela companheira de lista (v. Archibold, 2014, maio 5; Zamorano & Good-
man, 2014, abril 24). Situações diferentes ocorreram na Argentina: i) em 1974, quando, após a morte do
Presidente Perón, lhe sucedeu a sua mulher, vice-Presidente eleita, cuja inépcia para desempenhar o
cargo que o marido ocupou conduziu o país ao caos e à ditadura militar (v. Linz, 1997, p. 39); ii) em
2007, com a eleição de Cristina Fernández, sucedendo ao seu marido Néstor Kirchner, numa surpreen-
dente opção do casal, uma vez que o Presidente se poderia recandidatar por mais um mandato e gozava
de enorme popularidade (v. Levitsky & Victoria Murillo, 2008, pp. 77-78). As especulações sobre uma
estratégia de perpetuação no poder, com sucessivas rotações entre os dois (v. Jouet, 2008, p. 460; Levi-
tsky & Victoria Murillo, 2008, p. 88; Tagina, 2013, pp. 566-567), não puderam ser confirmadas, uma vez
que Néstor faleceu durante o primeiro mandato de Cristina, depois reeleita, em 2011, com uma maioria
esmagadora (v. Tagina, 2013, pp. 591-593).
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2013, p. 73). O derrube de Manuel Zelaya, em 2009, teve precisamente como pano de

fundo a alegação de que o chefe do Estado estava a desencadear ações visando possi-

bilitar a sua reeleição no final do mandato (v. Diaz, 2010, p. 26; Treminio Sánches,

2015, pp. 153-154).

Iniciativas para o afastamento total da limitação de mandatos tiveram sucesso

na Venezuela e na Nicarágua (Treminio Sánchez, 2015, pp. 156-157), ao passo que ten-

tativas pontuais visando a candidatura do incumbente a uma terceira eleição fracassa-

ram na Argentina, com Menem, e na Colômbia, com Uribe, resultando apenas no Peru,

com Fujimori (v. Diaz, 2010, pp. 26-27; Penfold, Corrales & Hernández, 2014, pp. 546-

547; Serrafero, 2011,pp. 238-239 e 251-252).132

Um dado interessante, comprovativo da supremacia do incumbente em candi-

daturas para a reeleição sucessiva, é apresentado por Penfold, Corrales & Hernández

(2014, p.549): na América Latina 90% foram reeleitos, contra apenas 40% dos que se

recandidataram depois de terem deixado de ser Presidentes.133

Por outro lado, o número de candidatos nas eleições presidenciais tende a au-

mentar: i) quando o incumbente não se apresenta, porque a ausência do Presidente

em exercício torna mais incerto o resultado, o que estimula a multiplicação das candi-

daturas; ii) nos sistemas eleitorais em que é exigida maioria absoluta, a duas voltas, se

necessário, comparativamente com os de maioria relativa, uma vez que, nestes, os

partidos políticos com alguns interesses afins tentam concertar posições previamente,

sabendo que não terão uma segunda oportunidade para o fazer (v. Jones, 1999, pp.

182  e 183).134

De referir ainda que, entre as opções possíveis para atenuar os riscos da rigidez

dos mandatos fixos e renováveis, Ginsburg, Melton e Elkins (2011, pp. 1857-1858) su-

132 Penfol, Corrales e Hernández (2014, pp. 544-545) distinguem as iniciativas para alterar as normas
constitucionais de limitação de mandatos entre as fracassadas e as bem-sucedidas, subdividindo estas
em casos em que o Presidente reeleito uma vez tenta encontrar forma de voltar a candidatar-se para
terceiro mandato consecutivo e casos em que isso não acontece.
133 A conclusão assenta na análise de 137 atos eleitorais, nos 18 países, desde a última transição demo-
crática (v. Penfold, Correles & Hernández, 2014, p. 541).
134 Estudo baseado em 147 eleições presidenciais, em sistemas presidenciais e semipresidencias, em 33
países, entre 1938 e 1997.
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gerem,135 como alternativa à proibição da reeleição, a previsão do referendo revogató-

rio do mandato presidencial,136 que Albert (2009, p. 561) equipara à moção de descon-

fiança prevista nos sistemas parlamentares. Esta equiparação parece ter pouca consis-

tência. O referendo revogatório é um mecanismo eminentemente plebiscitário que

pode facilmente virar-se contra os seus promotores, como aconteceu na Venezuela,137

em 2004 (v. Levitsky & Loxton, 2013, p. 125), enquanto a moção de censura tem habi-

tualmente um elevado grau de previsibilidade quanto ao resultado, sendo muito me-

nor o seu efeito de renovação da legitimidade e consequente reforço duradouro da

posição e do poder efetivo do visado com a iniciativa, nos casos em que a mesma não

é bem-sucedida.

No confronto entre vantagens e inconvenientes da limitação de mandatos, não

se afigura descabido admitir que as melhores soluções não se encontram nos extre-

mos. A proibição absoluta de recandidatura, para toda a vida, de quem alguma vez

exerceu as funções de Presidente, encontra escassa justificação, conflitua com outros

princípios constitucionalmente consagrados, nomeadamente em matéria de direitos

eleitorais,138 e não fez dos países que a mantêm, Guatemala, Honduras, México e Pa-

raguai,139 as mais avançadas democracias da América Latina,140 nem as mais desenvol-

135 Os autores (2011, pp. 1860-1862) sugerem outras formas de “handicapping incumbents”, com vista a
reduzir as suas vantagens sobre os competidores, tais como a exigência de maiorias cada vez mais ele-
vadas para a reeleição ou a entrega das funções executivas a um Governo de gestão no período pré-
eleitoral.
136 Embora tenha adquirido maior visibilidade ao ser incluído na constituição venezuelana de 1999, o
referendo revogatório não era uma figura nova no direito constitucional. “The recall is predominately an
American phenomenon” (Qvortrup, 2011, p. 163), tendo sido inscrito, a partir da primeira década do
século XX, nas Constituições de vários Estados federados e vigorando presentemente em dezoito desses
Estados (cf. Feeney, 2004, pp. 37, 81-82 e 87). Na Califórnia existe desde 1911 e permitiu a destituição
do governador Gray Davis, em 2003 (v. Feeney, 2004, pp. 39-40, 44-53 e 57; Qvortrup, 2011, pp. 164 e
168). Já antes de 1999 estava previsto também, na América Latina, nas constituições do Equador, de
1998 (artigos 109 a 113) e da cidade autónoma de Buenos Aires, de 1996 (artigo 67).
137 Também na Califórnia, em 1967, 1968 e 1972, o então governador Ronald Reagan “was arguably
strengthened by the failure of his opponents” (Qvortrup, 2011, p. 164) em três processos de referendos
revogatórios promovidos contra ele (Qvortrup, 2011, v. p. 164).
138 Como reconheceu o Supremo Tribunal da Costa Rica (v. nota 93; Aquino, 2012, pp. 259-260).
139 Um elemento relevante que diferencia estes quatro países é a duração do único mandato permitido:
quatro anos na Guatemala e Honduras, cinco no Panamá e seis no México (v. Quadro I/4; Serrafero,
2011, pp. 236-237).
140 Os índices da Freedom House mostram que o México e o Paraguai, com valores de 3PR (political
rights) e 3CL (civic liberties), na escala de 1 a 7, em que o valor mais baixo corresponde aos melhores
índices, a Guatemala, com 3/4, e as Honduras, com 4/4, merecem a classificação de “partly free”. Estão
ao mesmo nível de países como o Equador, 3/3, e a Bolívia, 3/3, contrastando com outros países da
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vidas.141 Por outro lado, a total ausência de limites à reeleição tem contribuído para

empobrecer os regimes, na Nicarágua e na Venezuela, ao ponto de a sua democratici-

dade ser atualmente questionada, mais acentuadamente no caso da Venezuela (v.

Diamond, 2015, pp. 145, 147 e 151; McConnell, 2014, p. 300; Wigell, 2008, pp. 235-236

e 244). 142

A possibilidade de dois mandatos sucessivos tem, entre outros, o mérito de fa-

cilitar a concretização de um projeto político de médio prazo e o inconveniente de con-

ferir ao incumbente óbvias e demonstradas vantagens sobre os adversários.

Por fim, a admissibilidade de mandatos não sucessivos reduz drasticamente o

inconveniente apontado no parágrafo anterior e tem a vantagem de potenciar a expe-

riência e a projeção, nomeadamente no plano internacional, granjeadas pelo candida-

to que já exerceu as funções presidenciais mas que não as desempenhou no período

imediatamente anterior. Vantagem que nem sempre é reconhecida pelos eleitores,

uma vez que, na América Latina, mais de metade dos que se apresentaram a eleições

não conseguiram recuperar a presidência.143

Resta a questão da eventual limitação dos mandatos dos chefes do executivo

nos sistemas parlamentares. As explicações encontradas para que tal não se verifique

na Europa ocidental não valem para todas as regiões do mundo, nomeadamente para

países com menores níveis de consolidação democrática e com instituições mais frá-

geis. Desapareceriam os riscos do continuismo na América Latina caso os seus sistemas

região com a classificação de “free”, como a Costa Rica, 1/1, e o Panamá, 2/2, e da América do Sul, como
a Argentina, 2/2, o Brasil, 2/2, o Chile, 1/1, e o Uruguai, 1/1 (v. Freedom House, 2015, pp. 21-26).
141 Alguns indicadores, comparando os mesmos países referidos na nota anterior:

G H M Pg A Bv Br C CR E Pn U
Pobreza (%) 29 46 14 19 sd 19 6 3 7 12 12 1
Mortalidade infantil (n/1000) 39 32 21 36 15 56 sd 8 11 25 21 14
Alfabetização/adultos (%) 78 85 94 94 98 95 91 99 95 92 94 98
PIB per capita (1.000 UDS) 2,3 1,5 8,8 1,8 6,8 1,2 5,8 9,4 5,1 3,3 5,3 5,9

Fonte: CEPAL, 2014, pp. 44, 55, 61, 83.
Legenda: G: Guatemala; H: Honduras; M: México; Pg: Paraguai; A: Argentina; Bv: Bolívia; Br: Brasil; C: Chile; CR: Costa Rica; E:

Equador; Pn: Panamá; U: Uruguai.
142 Nos índices da Freedom House (v. nota 140) a Nicarágua está pontuada com 4/3 e a Venezuela com
5/5. Os dois países merecem a classificação de “partly free”, encontrando-se a Venezuela no limite su-
perior da referida classificação, já próximo de “not free”.
143 V. nota 133.
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de governo evoluíssem para o parlamentarismo ou para o semipresidencialismo,144

como aconteceu no Peru e como se tem discutido em países como a Argentina e o

México?145 Ignorou a Europa esses mesmos riscos, considera-os inexistentes, ou tem

feito alguma coisa para os evitar? As respostas a estas questões podem passar por

múltiplos aspetos, alguns dos quais serão abordados nos pontos seguintes, incluindo a

expansão que o sistema semipresidencial conheceu nos últimos anos.

I.1.3 Exercício do poder executivo e relação com o poder legislativo

Nos sistemas parlamentares o chefe do Estado, seja ele um monarca ou um

Presidente eleito indiretamente, desempenha, por norma, um papel eminentemente

cerimonial,146 podendo assumir algum tipo de arbitragem em situações de crise e um

protagonismo, mais ou menos discreto,147 na busca de soluções para a formação do

Governo. O poder executivo é exercido por um coletivo liderado por um Primeiro-

Ministro, formalmente nomeado pelo chefe do Estado, mas efetivamente suportado

pelo parlamento, cuja composição é determinante para a escolha de quem chefiará o

Governo e para a viabilização e sobrevivência deste (v. Carey, 2008, pp. 91-92; Riggs,

1997, p. 257; Stepan & Skach, 1993, pp. 1-2 e 18).

Nos sistemas presidenciais o poder executivo é constitucionalmente conferido

a um indivíduo eleito por voto popular, o qual exerce as suas funções autonomamente

em relação ao parlamento, na medida em que, salvo situações muito excecionais, não

pode ver o seu mandato interrompido por ação dos legisladores, nem pode, em cir-

cunstância alguma, dissolver o órgão legislativo. Isto não significa que o Presidente não

dependa, para a viabilização de muitas das sua mais importantes políticas, das delibe-

144 A favor de uma evolução para o parlamentarismo v. Valenzuela, 2012, pp. 42-45 e no sentido do
semipresidencialismo v. Nohlen, 2012, pp. 64.
145 V. García Belaunde, 2009, pp. 131-133; González Schmal, 2000, pp. 87-88; Nohlen, 2012, pp. 65-70;
Vanossi, 2000, pp. 71-72
146 Em relação ao declínio das monarquias europeias e à limitação dos poderes dos monarcas v. Roobol,
2011, pp. 284-286; quanto à natureza da função presidencial nas repúblicas parlamentares da Europa
Ocidental v. Baylis, 1996, p. 301.
147 Uma exceção relativamente recente à atuação discreta do representante do chefe do Estado nas
monarquias da Commonwealth foi a demissão do Governo australiano, em 1975, “after a series of defe-
ats on legislation in the Senate” (Hicks, 2010, p. 21), por decisão do Governador-Geral, que nomeou um
novo Primeiro-Ministro para que este formalizasse uma proposta de dissolução do parlamento, sem a
qual a palavra não poderia ser devolvida aos eleitores (v. Hicks, 2010, p. 21).
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rações parlamentares (v. Loewenstein, 1949, pp. 451-452; Mainwaring, 1993, pp. 214-

216; Riggs, 1997, p. 257).

“He cannot go down to Congress himself and propose what he wants; he can

only write a letter and send it”, escreveu Walter Bagehot (1873, pp. 51-52) para evi-

denciar a forma como a ação política do Presidente americano depende do Congresso,

ilustrando, depois, com um exemplo do percurso necessário para aprovar uma deter-

minada taxa, a quantidade de veto players (v. Tsebelis, 1999, p. 591) que teriam de ser

convencidos a concordar com a medida para que a mesma viesse a ser aprovada.148

No reverso daquela efetiva dependência, o mesmo autor (Bagehot, 1873, p. 55)

apresenta a Inglaterra como um país onde “a strong cabinet can obtain the concurren-

ce of the legislature in all acts which facilitate its administration”, acrescentando, ex-

pressivamente, que, tal gabinete, “it is itself, so to say, the legislature”.149

Dito de outra maneira, “in parliamentary systems the executive… controls the

agenda, and the legislature… accepts or rejects proposals, while in presidential systems

the legislature makes the proposals and the executive… signs or vetoes them” (Tsebe-

lis, 1995, p. 325).

Este contraste na interação entre os poderes legislativo e executivo nos siste-

mas parlamentar e presidencial150 extrema-se nos modelos puros referidos e atenua-

se com o afastamento em relação a esses modelos: i) no parlamentarismo, por força

de uma maior autonomia do parlamento em relação ao Governo; ii) no presidencialis-

mo, quando o Presidente dispõe de determinados poderes de iniciativa legislativa e de

influência da agenda parlamentar, ou pode exercer um maior controlo sobre a maioria,

148 Rose (1988, p. 80) mostra que, anualmente, dois terços das medidas legislativas induzidas pelo Presi-
dente dos Estados Unidos são rejeitadas pelo Congresso, enquanto no Reino Unido 97% das propostas
do Governo são aprovadas.
149 Também Cox e Morgenstern (2001, p. 180) assinalam este aspeto do sistema parlamentar britânico,
destacando o facto de os membros do Governo serem simultaneamente membros do parlamento e de o
executivo controlar a agenda legislativa.
150 Alguns autores recorrem a designações alternativas para os sistemas parlamentar e presidencial. É o
caso de Ginsburg, Melton e Elkins (2011, pp. 1816-1817), que centram o foco na origem da legitimidade
do poder executivo: i) “assembly-confidence systems”, para designar os sistemas parlamentares em que
o executivo nasce, sobrevive e morre, a partir da confiança ou da tolerância do parlamento; ii) “popular-
election systems”, para designar os sistemas presidenciais com mandato fixo conferido pela eleição
direta por voto universal.
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num órgão legislativo, mono ou bicameral, partidariamente mais disciplinado do que

acontece nos Estados Unidos (v. Cox & Morgenstern, 2001, pp. 181-182).

O parlamentarismo de gabinete, de tipo Westminster, assente num Governo

solidamente apoiado por uma maioria parlamentar habitualmente de um dos dois par-

tidos com tendência para alternar no poder, a partir de um sistema eleitoral maioritá-

rio com circunscrições uninominais, como acontece quase sempre no Reino Unido,

difere do sistema parlamentar de assembleia, designadamente nos países da Europa

continental em que o sistema partidário se fragmentou com a multiplicação dos parti-

dos políticos e a partir de regras eleitorais baseadas no princípio da representação

proporcional em circunscrições plurinominais, atingindo o seu expoente máximo

quando aplicadas a um único círculo nacional151 (v. Ackerman, 2000, pp. 655-656).

Nestes casos o protagonismo do parlamento sai reforçado152 e é frequentemente ne-

cessário constituir coligações e manter processos negociais continuados para viabilizar

o executivo e para levar por diante as alterações ao status quo (v. Tsebelis, 1995, p.

289) inerentes às funções legislativa e executiva do Estado.

Para atenuar as dificuldades que a fragmentação partidária poderia colocar em

matéria de estabilidade governativa, alguns países adotaram normas limitativas da

proporcionalidade nos respetivos sistemas eleitorais: i) dimensionando os círculos elei-

torais por forma a afastar do limite máximo a correspondência entre os votos obtidos

e os deputados eleitos;153 ii) introduzindo cláusulas barreira que impedem o acesso à

distribuição de mandatos parlamentares às forças políticas que não alcancem uma

percentagem de votos igual ou superior ao limiar estabelecido, favorecendo, assim, os

maiores partidos; iii) conferindo um bónus à força mais votada assegurando-lhe uma

maioria absoluta ou aproximando-a dessa maioria (v. Ackerman, 2000, p. 653; Freire,

Meirinho & Moreira, 2008, pp. 24-36).

151A Holanda, com um único círculo eleitoral para eleger 150 deputados, revela o mais baixo nível de
desproporcionalidade e o mais baixo limiar efetivo para acesso ao parlamento, a nível europeu (v. Frei-
re, Meirinho & Moreira, 2008, pp. 28, 33 e 42).
152 Friedrich (1937/1968, pp. 387-391) apresenta o exemplo extremo da Terceira República Francesa
designando o tipo de governo predominante durante esse período como “the cabinet subservient to
parliament” (p. 387).
153 Sobre os efeitos da dimensão dos círculos eleitorais na proporcionalidade v. Blondel, 1990, pp. 180-
186; Freire, Meirinhos & Moreira, 2008, p. 31.
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Complementarmente, ou não, com alguma das referidas medidas, determina-

dos sistemas eleitorais favorecem a formação de coligações e de entendimentos pré-

vios à realização das eleições, facilitando por esta via a constituição de governos maio-

ritários após o sufrágio (v. Strøm, Budge & Laver, 1994, p. 316).154

Outros mecanismos foram instituídos ao nível do funcionamento dos parlamen-

tos, sendo particularmente relevantes para a viabilização e sobrevivência de governos

minoritários: i) a dispensa de votação para investidura do Governo ou para aprovação

do respetivo programa;155 ii) a imposição de uma maioria absoluta de todos os mem-

bros do parlamento para a aprovação de moções de censura; iii) a moção de censura

construtiva; iv) o fim da dupla responsabilidade do executivo perante as duas câmaras

em sistemas bicamerais.

No primeiro daqueles casos, a oposição não é confrontada com a necessidade

de expressar ativamente qualquer posição sobre o executivo, bastando-lhe evitar to-

mar a iniciativa de submeter a votação uma moção de rejeição,156 atendendo, nomea-

damente, ao eventual custo que essa iniciativa poderia acarretar num futuro ato elei-

toral (v. Bergman, 1993b, p. 57; Glasgow, Golder & Golder, 2011, pp. 940).157 No se-

154 Strøm, Budge e Laver (1994, pp. 315-316 e 321) exemplificam com o sistema maioritário de círculos
uninominais britânico, o voto único transferível, na Irlanda, e o sistema de dupla volta francês, concluin-
do que “the more disproportional the electoral system, the greater the incentives for preelectoral alli-
ances” (p. 316). No entanto, os exemplos apontados não sustentam totalmente tal asserção, uma vez
que: i) as alianças pré-eleitorais não são frequentes no Reino Unido (v. Woldendorp, Keaman & Budge,
2000, p. 547); ii) a Irlanda não tem um sistema gerador de grande desproporcionalidade, por compara-
ção com quase duas dezenas de outros países onde vigora a norma da representação proporcional por
lista, analisados por Freire, Meirinho e Moreira (2008, p. 28), revelando, para o período de 1970-2007,
um valor de 4,14, o sétimo mais baixo, inferior, por exemplo, a Portugal, com 4,65, e muito inferior ao
Reino Unido, com 14,56, e à França, com 13,79. O exemplo francês afigura-se válido (v. Woldendorp,
Keaman & Budge, 2000,pp. 213-214), podendo ser reforçado com o caso chileno, com um sistema de
círculos binomiais altamente incentivador de coligações pré-eleitorais (v. Cox, 1999, pp. 153-154; Luna &
Altman, 2011, pp. 9 e 14).
155 Martin e Stevenson mostram que “majority cabinets and minority cabinets have the same chance of
forming in these systems” (2001, p. 48) e que, ao contrário, “the negative effect of minority status is
twice as large in systems with an investiture vote” (p. 46). Por outro lado, King, Alt, Burns e Laver (1990,
p. 862) concluíram que a exigência de voto de investidura contribui “to diminish duration [dos governos]
significantly”.
156 Bergman (1993b, pp. 57-59) aponta, entre outros, os exemplos da Dinamarca e da Noruega, referin-
do-se também ao caso português.
157 A partir de dois artigos de Bergman, de 1993 (1993a e 1993b), a literatura especializada (v. Cheibub,
Martin & Rasch, 2011, p. 1; Golder, 2010, p. 15; Russo & Verzichelli, 2014, p. 2; Saalfeld, 2015, p. 348;
Sieberer, 2011, p. 738) começou a referir-se a sistemas constitucionais com “positive and negative ru-
les” (Bergman, 1993b, p. 55), ou a “positive parliamentarism” e “negative parliamentarism” (Bergman,
1993b, p. 287), consoante fosse exigido, ou não, qualquer tipo de votação de investidura do Governo.
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gundo, é dificultada a formação de maiorias negativas, através do aumento do número

de votos requeridos para derrubar um Governo em funções, comparativamente com

os casos em que uma maioria simples é suficiente (v. Gay, Miller, Lunn & Thorp, 2010,

p. 3; Strøm, Budge & Laver, 1994, pp. 310-311).158 No terceiro caso, é imperativo que

se apresente um executivo alternativo com suficiente apoio parlamentar para que uma

moção de censura possa vingar (v. Ackerman, 2000, p. 654; Hazell, 2010, p. 27).159 No

último, diminui o risco de um Governo minoritário ser derrubado ao ficar limitada à

câmara baixa a possibilidade de apreciação de um voto de censura (v. Diermeier, Eras-

lan & Merlo, 2002, pp. 894, 897, 901 e 904-905).160

Um dos fatores críticos dos sistemas parlamentares é a dificuldade que muitas

vezes enfrentam os partidos políticos para constituir coligações quando nenhum dis-

põe de maioria absoluta, podendo o processo arrastar-se por largos períodos de tem-

po, durante os quais permanece em funções um Governo de gestão com poderes limi-

tados. Exemplos extremos de uma situação deste tipo ocorreram na República Checa

em 2006, e na Bélgica em 2007 e em 2010, obrigando à permanência dos governos

cessantes durante cerca de sete, seis e dezoito meses, respetivamente, com conse-

quências graves no plano político e económico, perante a indefinição e a incapacidade

de um tal executivo para adotar decisões que ultrapassassem a mera gestão corrente

(v. Abts, Dmitriy & Marc, 2012, p. 452; Golder, 2010, pp. 4-5; Plecitá-Vlachová &

Stegmaier, 2008, pp. 183-184; Sinardet, 2008, pp. 1026-1030).

Nos sistemas presidenciais os desvios mais evidentes em relação ao modelo dos

Estados Unidos prendem-se com o reforço dos poderes do Presidente associado à de-

bilitação dos mecanismos de limitação e controlo da sua ação pelo parlamento (v. Cox

& Morgenstern, 2001, p. 173; Mainwaring, 1990, p. 160), com o recurso a “ejercicios

de corte ‘plebiscitario’” (Lanzaro, 2001, p. 30) e com a forma de relacionamento do

chefe do Estado com o partido político que o apoia, nomeadamente quando é o seu

158 Enquanto na Dinamarca, Itália e Holanda, é suficiente a maioria dos parlamentares presentes para
aprovar uma moção de censura, na Grécia e na Suécia é necessária uma maioria absoluta dos membros
do parlamento (v. Gay, Miller, Lunn & Thorp, 2010, pp. 3-4).
159 Alemanha, Bélgica e Espanha são países com sistemas parlamentares onde está prevista a moção de
censura construtiva (v. Blanco Valdés, 2011, pp. 195-196; Diermeier, Eraslan & Merlo, 2002, p. 901;
Hazell, 2010, p. 27).
160 A Itália mantém um sistema de dupla responsabilidade, ao contrário de Bélgica, onde o mesmo foi
afastado em 1995 (v. Diermeier, Eraslan & Merlo, 2002, p. 901).
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líder efetivo e quando consegue assegurar uma disciplina do grupo parlamentar161 com

algum paralelo com as práticas mais comuns dos primeiros-ministros nos sistemas de

tipo Westminster (v. Chasquetti, 2001a, pp. 341-343; Chaisty, Cheeseman & Power, pp.

79-80; Moreno, Crisp & Shugart, 2003, p. 97).

Jorge Novais (2007, p. 80) assinala outras diferenças entre os modelos “clássi-

co” e “adaptado” do presidencialismo que “não são… estruturalmente relevantes”,

como “a possibilidade de existência de um primeiro-ministro ou de alguma forma de

responsabilidade ministerial individual perante o parlamento, ou de modalidades de

executivo colegial”.162 Estas caraterísticas correspondem ao tipo designado por Lo-

ewenstein (1949, p. 454) “attenuated presidentialism”.

Todavia, tanto o modelo “puro” como os que dele se afastam, veem o respetivo

funcionamento afetado pelos sistemas eleitorais para os respetivos órgãos legislativos

e pelos sistemas partidários, em paralelo com o que acontece no parlamentarismo (v.

Manwaring, 1990, pp. 167-168 e 173-174; Saiegh, 2015, pp. 164-165).

I.1.3.1 – Subtipos de sistemas parlamentares e presidenciais

Tendo presentes todos ou alguns destes fatores associados a cada um dos sis-

temas de governo, têm sido desenhadas tipologias que ajudam a enquadrar as diferen-

tes formas de interação entre os poderes legislativo e executivo.

A mais elementar dessas propostas é a que divide os sistemas parlamentares

entre sistemas de gabinete, ou de tipo Westminster, e de assembleia (v. Novais, 2007,

pp. 72-76; Sartori, 1994a, pp. 104-111; Shugart & Carey, 1992, pp. 10-12), como atrás

se explica. Importa no entanto ter presente a advertência feita por Novais (2007, pp.

75-76) no sentido de que estas classificações não são rígidas, expressando antes ten-

dências que podem persistir durante largos períodos, mas que em determinados mo-

mentos podem não se verificar, uma vez que não é impossível um partido obter uma

sólida maioria absoluta num sistema de assembleia, levando a que o mesmo funcione

161 Nomeadamente quando controla “the career paths of assembly members” (Cox & Morgenstern,
2001, p. 173).
162 No mesmo sentido, v. Mainwaring, 1990, p. 159.
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com regras habitualmente associadas ao sistema de gabinete, nem é inviável a situa-

ção inversa.163

A estes dois tipos de parlamentarismo, que também reconhece, Sartori (1994a,

pp. 104-111) acrescenta um terceiro, “working parliamentarism”, com um “partido

predominante” (v. Ware, 2004, pp. 253-254) que governa por largos períodos, sem que

isso seja determinado pelas circunstâncias estruturais próprias do modelo de tipo

Westminster, resultando antes da incapacidade das oposições, designadamente quan-

do se trata de uma força política particularmente reconhecida por razões históricas ou

de liderança. Um sistema no qual o parlamentarismo “works when its wings are cli-

pped” (Sartori, 1994a, p. 109).

Bruce Ackerman (2000, pp. 635, 663-669) atribui particular importância, na

comparação dos sistemas parlamentares, à existência ou inexistência de determinado

tipo de freios que condicionam os poderes do Primeiro-Ministro e do parlamento, co-

mo “a written constitution” e “a powerful constitutional court”, contrapondo o mode-

lo Westminster a um outro que designou como “constrained parliamentarism”, com

caraterísticas semelhantes ao primeiro mas dotado daquele tipo de mecanismos (v.

Albert, 2010, pp. 15-16).

Uma outra classificação foi proposta por Siaroff (2003b), a partir da ponderação

de um amplo leque de quase 30 variáveis164 e da observação de 23 “postwar parlia-

mentary systems” (p. 446): i) “systems of cabinet dominance”, em que se incluem, por

exemplo, o Reino Unido e outros membros da Commonwealth como a Austrália, o Ca-

nadá e a Nova Zelândia; ii) “polarized systems”, onde se inserem, nomeadamente, a

163 Na segunda metade dos anos setenta do século passado, os governos trabalhistas britânicos, lidera-
dos, primeiro por Harold Wilson e, logo a seguir, por James Callaghan, perderam a maioria por dissidên-
cias no grupo parlamentar do Labor, registando 65 derrotas em iniciativas legislativas, sendo obrigados a
funcionar de forma muito distinta do tradicional modelo Westminster (v. Gaines & Garrett, 1993, pp.
114-115; Wilson, 1994, p. 190). Para além das raras experiências de governos minoritários, o Reino Uni-
do teve também alguns períodos de executivos de coligação, incluindo o de Cameron com a participação
dos liberais, entre 2010 e 2015 (v. Yong, 2012, pp. 1-2). No entanto, o persistente declínio da votação
correspondente à soma dos dois partidos que têm sustentado o bipartidarismo britânico sugere que tal
situação possa vir a ser mais frequente no futuro (v. Yong, 2012, pp. 3-6).
164 Da lista de variáveis consideradas constam, entre outras, dez associadas ao funcionamento do parla-
mento, ao processo legislativo e ao controlo que o executivo tem sobre os mesmos e outras tantas de
âmbito estrutural, ligadas à natureza das instituições, incluindo “bicameralism”, “pluralism”, “single-
member system”, “size of legislature”, “ministerial-MP compatibility” (Siaroff, 2003b, p. 453).
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Itália e a IV República Francesa; iii) “systems of cooperative police-making diffusion”,

de que fazem parte a Alemanha, Holanda, Noruega e Suécia (v. Siaroff, 2003b, pp. 455-

462).165

Para os sistemas presidenciais, para além da subdivisão entre presidencialismo

“clássico” e “adaptado”, com base nas diferenças acima apontadas (Novais, 2007, p.

80), ou “perfeito” e “imperfeito”, consoante o poder executivo seja exercido apenas

pelo Presidente ou por este e “Ministros com poderes próprios, ainda que totalmente

dependentes do Presidente” (Miranda, 2004, p. 399), é possível encontrar várias ou-

tras propostas de classificação.

Cox e Morgenstern (2001, pp. 173-174, 177-178 e 182) subdividem os sistemas

presidenciais, “Latin (and North) American”, de acordo com “two extreme legislative

types”, “subservient” e “recalcitrant”, termos que permitem, por si só, perceber o tipo

de relacionamento entre o Presidente e o parlamento em cada um dos casos. Acres-

centam duas tipologias intermédias, “workable” e “venal-parochial”. Nas primeiras o

Presidente assume o comando do processo legislativo, se dispõe de uma maioria dócil,

ou o confronto, recorrendo aos poderes próprios, incluindo o veto e a emissão de de-

cretos, se enfrenta uma assembleia adversa. Nas segundas tende a desenvolver estra-

tégias de negociação procurando aproximar as opções políticas em confronto ou ofe-

recendo contrapartidas.

Dieter Nohlen (2012, pp. 58-61) segue uma lógica semelhante estabelecendo

um contínuo em que no centro coloca o presidencialismo “puro o equilibrado”, a um

lado dois subtipos nos quais os poderes do executivo são reforçados em relação àque-

le, “hiperpresidencialismo o presidencialismo dominante” e “presidencialismo reforza-

do”, e mais dois, no sentido contrário, presidencialismo “atenuado” e “parlamentari-

zado”.

Diferente critério é adotado por Mainwaring (1990, pp. 168; 1993, pp. 217-

219), que, tomando por base o sistema partidário decorrente da forma de eleição dos

165 O autor inclui nesta classificação também sistemas semipresidenciais: i) no primeiro grupo, a Irlanda
e a V República Francesa, excetuando o período da primeira coabitação, entre Mitterrand e Chirac; ii) no
segundo grupo, a Finlândia, entre 1945 e 1965, e a Islândia (v. Siaroff, 2003b, p. 461).
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membros do parlamento, contrapõe dois tipos de sistemas presidenciais: i) “two-party

system”, vigente nos Estados Unidos e na Colômbia; ii) “multiparty presidential demo-

cracies”, de que o Chile seria “the only case in the world… that endured for twenty-five

years or more” (1990, p. 168)166.

Na mesma linha, Lanzaro (2001, pp. 22-23) refere-se a sistemas “mayoritarios”

e “pluralistas”. Nos primeiros, “el que gana gobierna”, nos segundos, “está obligado a

negociar”. A partir destes dois subtipos, identifica quatro “esquemas de gobierno”: de

partido, de compromissos, de minoria e de coligação. Chasquetti (2001a, pp. 328-329)

prefere a expressão “modalidades de gobierno” para enquadrar um esquema seme-

lhante ao de Lanzaro, com a particularidade de fixar a barreira dos 45% do “contingen-

te legislativo” para determinar se um Governo é maioritário ou minoritário,167 de um

partido ou de coligação, acrescentando ainda a hipótese de governos apartidários.

Alcántara Sáez (2014, pp. 34-36), analisando os sistemas presidenciais latino-

americanos, identifica três tipos de funcionamento do executivo, decorrentes da corre-

lação de forças no parlamento: i) governos de maioria do partido do Presidente; ii)

governos apoiados por uma coligação parlamentar, com reflexos na distribuição dos

cargos ministeriais por membros dos partidos coligados em torno do Presidente; iii)

governos minoritários.168

Recorrendo a uma outra variável, o posicionamento ideológico, o mesmo autor

(Alcántara Sáez, 2014, pp. 36-38), associa o tipo de apoio de que o Presidente dispõe

no parlamento e a distância ideológica entre aquele e a posição média dos parlamen-

tares, para estabelecer três “escenarios de gobernabilidad”: “gobernabilidad difícil”,

166 O atual sistema partidário chileno, ainda que “multipartidista bien institucionalizado” (Nohlen, 2012,
p. 58), funciona na base de uma alternância próxima do bipartidarismo, uma vez que o sistema eleitoral
com círculos binominais induz a formação dos dois blocos permanentemente coligados e muito estáveis
(v. Cox, 1999, pp. 148 e 153-154; Luna & Altman, 2011, p. 14). Aplicando hoje o mesmo critério da dura-
ção do regime democrático superior a vinte e cinco anos, e reavaliando a evolução do sistema partidário
em alguns países em que o respetivo perfil mudou, poderiam ser apontados outros exemplos de multi-
partidarismo nos sistemas presidenciais da América Latina, como o Brasil, Equador e Uruguai (v. Chas-
quetti, 2001a, pp. 326 e 332).
167 Chasquetti (2001a, p. 328) considera que a partir dos 45% de apoiantes no parlamento o Presidente
pode facilmente obter aliados para suprir a diferença para a maioria absoluta.
168 Alcántara Sáenz (2014, pp. 34-36), com referência a 2011, identifica oito governos do primeiro tipo,
três do segundo e seis do terceiro, em 17 dos 18 países latino-americanos com sistema de governo de
tipo presidencial. Não incluiu na sua análise o Paraguai, onde a situação era de Governo minoritário.
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“gobernabilidad neutra” e “gobernabilidad sencilla”. O primeiro caso combina a situa-

ção de Governo minoritário com uma alta polarização ideológica e o último a situação

inversa, enquanto o “neutro” “marca la posición intermedia”.169

Usando critérios paralelos aos de Lanzaro, de Chasquetti e de Alcántara Sáez,

aplicados tanto ao sistema presidencial como ao parlamentar, Saiegh (2015, pp. 165)

classifica-os como: i) “majoritarian presidentialism” e “majoritarian parliamentarism”;

ii) “proportional representation presidentialism” e “proportional representation parli-

amentarism”.170 Complementarmente, um dos estudos referenciados por este autor

(Cheibub, Przeworski & Saiegh, 2004, pp. 573-578 e 580) mostra que as coligações

formadas para ultrapassar situações de ausência de maioria nos sistemas de represen-

tação proporcional são mais viáveis e mais frequentes no parlamentarismo do que no

presidencialismo171 e que o sucesso legislativo das iniciativas governamentais junto do

parlamento é maior também no primeiro destes dois sistemas de governo, indepen-

dentemente da natureza maioritária, minoritária ou de coligação do executivo.

Numa abordagem também transversal a ambos os sistemas (v. Lanzaro, 2001,

p. 23), Arendt Lijphart (1992, pp. 5-10) começa por definir dois grandes eixos analíti-

cos: i) “collegial executive” versus “one-person executive”, ambos subdivididos entre

“dependent” e “not dependent on legislative confidence”; ii) “executive select by legis-

lature” ou “by voters”. Os sistemas parlamentares estão concentrados no grupo de

“collegial executive”, “select by legislature” e “dependent on legislative confidence”;

os presidenciais no grupo “one-person executive”, “selected by voters” e “not depen-

169 O enquadramento feito em relação a 14 países da América Latina, com informação disponível relati-
vamente ao posicionamento ideológico, mostra como o autor procura equilibrar ambos os critérios: i)
enquadra na posição “difícil” México e El Salvador, face à ausência de maioria parlamentar e à alta dis-
tância ideológica; ii) coloca na posição “neutra” países em que o partido do Presidente é maioritário mas
a distância ideológica é grande, como a Nicarágua e a Bolívia; ii) posiciona como “gobernabilidad sencil-
la” a Colombia, com um Governo de coligação e uma distância ideológica média, a par de outros onde o
Presidente conta com maioria parlamentar do seu partido, como Argentina e Equador, e a polarização é
média ou baixa.
170 O autor (Saiegh, 2015, p. 165) engloba estas tipologias no que designa “types of regime”, apresen-
tando depois uma subdivisão em “types of government”, também com aplicação aos dois sistemas:
“single majority”, “single minority”, “coalition majority”, “coalition minority” (p. 167).
171 Observando 283 situações de ausência de maioria nos sistemas parlamentares e 97 nos presidenciais,
os autores verificaram que se formaram coligações em 78,1% dos casos no primeiro destes sistemas e
apenas em 59,7% no segundo (Cheibub, Przeworski & Saiegh, 2004, p. 574). Estes dados são coerentes
com a observação de Saiegh (2015, p. 167) que revela 62,2% de coligações em 1031 observações em
sistemas parlamentares e 49,9% em 687 observações em sistemas presidenciais.
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dent on legislative confidence”. As demais hipóteses tipológicas, de cruzamento das

referidas variáveis, ou não têm exemplos práticos ou correspondem a situações resi-

duais, como a da Suíça e a do Líbano, e passadas, como Chipre, entre 1960 e 1963 e

Uruguai, entre 1952 e 1967.

Avançando para além dos critérios mais comuns para a comparação dos siste-

mas de governo, o mesmo autor (Lijphart, 1989, pp. 33-37; 1999, pp. 2-8) desenhou

duas tipologias inovadoras, contrapondo “majoritarian” e “consensus” “democratic

regimes”.172 Recorreu para isso a um conjunto de dez variáveis divididas entre as di-

mensões executivo-partidos (I) e federal-unitária (II), incluindo algumas que não são

empregues para efeitos comparativos na presente investigação, como sejam os grupos

de interesses, a rigidez constitucional e a independência do banco central. Ainda as-

sim, as restantes abarcam no essencial os aspetos mais relevantes habitualmente em-

pregues na comparação dos sistemas de governo e das respetivas tipologias (v. Li-

jphart, 1999, pp. 3-4). Neste quadro, e a título de exemplo, o Reino Unido seria classifi-

cado como uma democracia maioritária nas duas dimensões, os Estado Unidos como

maioritária na dimensão I e consensual na II, a V República Francesa estaria numa situ-

ação intermédia nas duas dimensões e a Suíça seria considerada uma democracia con-

sensual também nas duas dimensões (v. Lijphart, 1989, pp. 35 e 41-44).

I.1.3.2 – Poderes dos Presidentes e dos Primeiros-Ministros

Outro aspeto fundamental para a interação entre os órgãos executivo e legisla-

tivo prende-se com os poderes do Presidente da República nos sistemas presidenciais

e do Primeiro-Ministro nos sistemas parlamentares, onde releva muito menos o papel

do chefe do Estado (v. Colliard, 1978, pp. 39-40).

Mantendo a base de comparação na Europa e no continente americano impor-

ta começar por sublinhar que o declínio das monarquias nos regimes democráticos do

velho continente reduziu a figura dos monarcas a um papel eminentemente cerimonial

(v. Strøm, Müller, Bergman & Nyblade, 2006, p. 673), simbólico e de último reduto da

172 Uma outra proposta, conjugando, de alguma forma, esta tipologia de Lijphart com o conceito de veto
players de Tsebelis (1995), foi apresentada por Kaiser (1997, pp. 435-437): “majoritarian and negotiation
democracy”, a primeira “with a minimum of veto points” e a segunda com “a maximum of veto points”.
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coesão nacional (v. nota 146).173 Já os Presidentes das Repúblicas parlamentares, elei-

tos indiretamente, através de colégios de notáveis (v. Quadro I/2), sem fugir muito de

um perfil de atuação semelhante, podem evidenciar no respetivo estatuto algumas

variações, mais ou menos expressivas, consoante os critérios analíticos escolhidos.174

A investigação de Siaroff (2003a) sobre os poderes presidenciais sugere que os

Presidentes nos sistemas parlamentares europeus detêm escassos poderes sendo di-

minuta a amplitude entre os valores mínimo e máximo resultantes da avaliação que

faz.175 Excluindo da lista apresentada pelo autor os casos não vigentes à data do artigo,

o registo mais baixo, entre os europeus, é o dos chefes de Estado da Alemanha, Grécia

e Malta, com um índice igual a zero, na lista de sete176 poderes elencados, enquanto o

mais alto corresponde à Albânia, Estónia, Itália e Moldávia, com um índice igual a dois.

Na Albânia, Itália e Moldávia, o Presidente tem os mesmos dois poderes, “discretiona-

ry appointment” e “veto”, enquanto na Estónia tem o segundo destes poderes e “long-

term emergency and/or decree” (Siaroff, 2003a, pp. 301-302).

173 Elgie (2015, pp. 321-322), coincidindo com o perfil traçado das monarquias europeias, cita duas situ-
ações absolutamente excecionais que escaparam ligeiramente ao quadro referido: i) em 1990 o monar-
ca belga solicitou ao Governo e ao parlamento que o dispensassem de ratificar uma lei sobre o aborto,
por razões de consciência, sem prejuízo de a mesma entrar em vigor, o que obrigou a uma medida en-
genhosa de declaração de impedimento temporário do rei; ii) em 1994 e em 2010 a rainha da Holanda,
perante um resultado eleitoral “without a clear-cut majority”, tomou decisões quanto à indigitação do
“informateur” do novo executivo que, no primeiro caso, influenciaram o resultado final e, no segundo,
complicaram o desenrolar do processo.
174 Podem ainda, por razões históricas e de contexto acabar por ter uma influência que extravasa a pre-
visão constitucional. Na Europa do Leste, nos primeiros anos da transição democrática, o prestígio pes-
soal de alguns chefes do Estado eleitos no parlamento conferia-lhes uma ampla capacidade de interven-
ção (v. Baylis, 2007, p. 89) dando origem mesmo a fricções com os primeiros-ministros respetivos, em
paralelo com o que acontecia nos sistemas semipresidenciais da região (v. Baylis, 1996, pp. 306-310 e
321). Baylis (1996) analisa em paralelo países com os dois sistemas de governo e apresenta casos de
conflitualidade ocorridos, designadamente, na Bulgária, Polónia e Roménia, semipresidenciais, e na
Eslováquia e Hungria, à época parlamentares (situação que se alterou na Eslováquia a partir de 1999).
175 Independentemente das dúvidas sobre as opções metodológicas e de situações equívocas que é
possível encontrar (v. Novais 2007, pp. 166-167) nas propostas de ponderação dos poderes presidenci-
ais para efeitos comparativos, maxime Siaroff (2003a) e Shugart e Carey (1992), reconhece-se a utilidade
de tais propostas, nomeadamente para seriar os poderes relevantes, para contrastar as avaliações de
uns e outros e, relativamente a Shugart e Carey, também como modelo inspirador da metodologia de
investigação apresentada no capítulo IV. Ao longo da tese serão assinaladas algumas das referidas situa-
ções problemáticas.
176 As tabelas apresentadas por Siaroff (2003a, pp. 301-302) incluem nove indicadores, sendo que dois
deles não correspondem a poderes presidenciais, mas sim a elementos de natureza estrutural não apli-
cáveis aos sistemas parlamentares: a eleição direta do Presidente e a previsão constitucional de eleições
presidenciais e legislativas sincronizadas.
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O poder de veto é o mais frequente, estando previsto em sete dos dez casos

considerados, seguindo-se o poder de nomeação de altos cargos, presente em três

casos e o de emitir decretos e adotar medidas de emergência concedido apenas ao

Presidente da Estónia. Nenhum dos restantes quatro poderes considerados por Siaroff

(v. Quadro I/6) se encontra atribuído a qualquer chefe de Estado nas repúblicas parla-

mentares europeias (v. Siaroff, 2003a, pp. 301-302), mas esta avaliação não é correta,

pelo menos no que se refere ao poder de dissolução do parlamento previsto na consti-

tuição italiana (artigo 88) em moldes que preenchem o conceito definido pelo autor

(Siaroff, 2003a, p. 305) e efetivamente exercido por várias vezes (v. Cotta & Verzichelli,

2007, p. 109; Grimaldi, 2011, pp. 104-105, 110 e 120).

Recorrendo aos valores de intensidade propostos por Metcalf (2000), Tavits

(2009b, pp. 51-57) chega a resultados substancialmente diferentes dos de Siaroff e

revela uma amplitude mais significativa entre os limites máximo e mínimo da pontua-

ção atribuída. De acordo com esta autora, o Presidente com maiores poderes, nas Re-

públicas parlamentares europeias, é o da Hungria, com um índice dez, seguido do da

Albânia, com sete. No extremo oposto situa a Alemanha, Grécia e Letónia, com o índi-

ce três. A diferença justifica-se porque: i) em vez das variáveis de tipo dummy empre-

gues por Siaroff (v. nota 207), Tavits (2009b, p. 53) usa as medidas propostas inicial-

mente por Shugart e Carey (1992, p. 150) e revistas por Metcalf (2000, pp. 669-670),

que avaliam, para além da presença ou ausência de determinado poder, a efetividade

do mesmo quanto à importância do resultado alcançado com o seu uso; ii) as listas dos

poderes elaboradas por Siaroff e por Shugart e Carey/Metcalf não são coincidentes. A

título de exemplo, o primeiro pontua a Hungria com o índice um, atribuído ao poder

de veto, e Tavits (2009b, pp. 53 e 70-71) pontua com dez, considerando, além do veto,

outros poderes como os de iniciativa legislativa e de submissão de diplomas ao tribu-

nal constitucional, ambos listados por Metcalf mas não considerados por Siaroff

(v.Quadro I/6).

Elgie (2015, p. 321), num esforço de síntese e ponderando valores obtidos por

Shugart e Carey, Siaroff e Tavits, considera que os Presidentes com mais poderes nas

Repúblicas parlamentares europeias são os da Albânia e da Hungria, ambos com 0,27,
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enquanto os menos dotados de poder são os da Alemanha e da Grécia, com 0,06, nu-

ma escala de 0-1.177

As listagens de poderes presidenciais organizadas por Shugart e Carey e por Sia-

roff são das mais citadas178 na comparação dos poderes dos Presidentes da República

(v. Cheibub, Elkins & Ginsburg, 2013, p. 18; Tavits, 2009b, pp. 46-47),179 configurando

duas abordagens diferentes que, no confronto entre si e tomando também em conta

os ajustamentos muito pertinentes de Metcalf em relação à primeira,180 ajudam a per-

ceber a complexidade da matéria e os cuidados a ter com o respetivo estudo, perante

os resultados contraditórios que o uso de uma ou de outra metodologia pode susci-

tar.181

177 Esta proposta de Elgie não deixa de ser problemática por se tratar de uma média de valores obtidos a
partir de metodologias muito distintas e em momentos distanciados no tempo.
178 Mas a popularidade de ambos não os protege de críticas consistentes, como as formuladas por No-
vais (2007, pp. 166-167).
179 Propostas de ponderação dos poderes presidenciais, de âmbito genérico ou limitadas a determinados
sistemas de governo, foram apresentadas também por outros autores. Doyle e Elgie (2014, pp. 732-733)
encontraram dezanove estudos com “separate and original measures of presidential power”. Algumas
destas propostas são referenciadas no decurso da presente investigação, nomeadamente as formuladas
por Duverger (1978, pp. 21-31), McGregor (1994, pp. 25-27), Frye (1997, p. 548), Armingeon & Careja
(2008, p. 464), Strøm, Müller, Bergman & Nyblad (2006, pp. 673-682) e Fortin (2013).
180 Um bom exemplo da pertinência dos ajustamentos de Metcalf em relação à proposta de Shugart e
Carey é o referente ao poder de veto. Estes autores atribuem o valor zero tanto nos casos em que o
Presidente não tem poder de veto, como naqueles em que, tendo-o, o veto pode ser superado por mai-
oria simples. Metcalf passa a atribuir o valor um nesta última hipótese, ponderando, muito justamente,
o efeito sistémico de um veto presidencial, junto das instituições e da opinião pública (v. Metcalf, 2000,
pp. 668 e 670).
181 Cheibub, Elkin e Gingsburg (2013, pp. 17-18) incluem entre os atributos relevantes para comparar os
sistemas de governo um poder dos parlamentos em relação aos executivos que não é, de todo, despici-
endo, a fiscalização da ação do Governo. Shugart e Carey (1992, pp. 148-155) não o consideram, embora
contemplem entre as suas variáveis outro poder parlamentar, a censura. Siaroff (2003a, pp. 303-305)
não inclui nenhum dos dois.
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Quadro I/6: Poderes dos Presidentes segundo Shugart & Carey (1992), Metcalf (2000)
e Siaroff (2003a)

Autor Âmbito Poderes Índice
Shugart
& Ca-
rey

Presidentes
eleitos
por voto
popular

Legislativos Veto; veto parcial; decreto; iniciativa le-
gislativa exclusiva em áreas reservadas;
orçamentais; referendo.

0-4

Não legislati-
vos

Nomeação do Governo; demissão do Go-
verno; censura;182 dissolução do parla-
mento.

0-4

Metcalf Idem Legislativos Ajustamento dos critérios de Shugart e
Carey em relação ao veto e ao referendo;
inclusão do poder de controlo da consti-
tucionalidade.

0-4

Não legislati-
vos

Ajustamento dos critérios de Shugart e
Carey em relação à nomeação e à demis-
são do Governo.

0-4

Siaroff Todos os
Presidentes
da Repúbli-
ca

Eleição popular; eleições sincronizadas; poderes
discricionários de nomeação; presidência das reuniões do
Governo; veto; poderes de emergência e/ou de decreto;
papel central na política externa; idem na formação do
Governo; dissolução do parlamento.

0/1

Fonte: Shugart & Carey (1992, pp.148-158), Metcalf (2000, pp. 673) e Siaroff (2003a, pp. 303-309)

Ainda em relação aos sistemas parlamentares é fundamental analisar também

o papel dos principais protagonistas da função executiva, os chefes dos governos.

Nesta matéria a literatura não é tão abundante nem exaustiva quanto a refe-

rente aos poderes dos Presidentes (v. King, 1994, p. 151; O’Malley, 2007, pp. 7-9).

Uma das abordagens possíveis é a inicialmente desenvolvida por King (1994,

pp. 152-153) que procura, “on the basis of existing literature” e “personal observation

and enquiry” (p. 152), avaliar o grau de influência de treze primeiros-ministros euro-

peus “within government”, estabelecendo três categorias: alta, média e baixa. Na pri-

meira inclui os chefes dos governos britânico, alemão e espanhol, na segunda o belga,

o dinamarquês e o sueco e, na terceira, o italiano, o holandês e o norueguês.183 Para a

sua avaliação foram ponderados fatores como: i) a natureza mono ou multipartidária

182 Trata-se de um poder passivo. Considera-se que o poder presidencial sai reforçado se o parlamento
não pode remover o Governo ou algum dos seus membros através de moção de censura ou se o mesmo
se encontra condicionado por exigência de censura construtiva ou pelo facto de, em resposta, o Presi-
dente poder dissolver o parlamento (v. Shugart & Carey, 1992, pp. 150 e 153).
183 Considerando apenas os primeiros-ministros de sistemas parlamentares. O autor inclui na sua tabela
também alguns países com sistemas semipresidenciais, colocando na primeira categoria os primeiros-
ministros da Irlanda e de Portugal e, na segunda, o da Áustria (King, 1994, p. 153).
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do Governo;184 ii) a capacidade de “control of careers”, gerindo expetativas e nomea-

ções para cargos governamentais em executivos com maior ou menor dimensão;185 iii)

a visibilidade e popularidade do Primeiro-Ministro ; iv) “the legacy of history” (p. 159),

que permite consolidar, em países com uma tradição de chefes de Governo fortes,

uma cultura de reconhecimento desse estatuto.

O´Malley (2007) partiu da proposta de King para desenvolver uma investigação

alargada, recorrendo a um amplo painel de especialistas, do mundo académico, que

responderam a um inquérito com um número variável entre sete e nove questões,186

classificando o poder dos primeiros-ministros para determinar as políticas do Governo,

numa escala de 1 a 9. Foram analisadas vinte e duas democracias parlamentares e se-

mipresidenciais, registando-se os índices mais elevados, entre 8,24 e 7,1, no Canadá,

Malta e Grécia e os mais baixos, entre 4,98 e 3,75, na Itália, Japão e Islândia (v.

O’Malley, 2007, p. 17).

Rhodes (1995, pp. 15-26) procura avaliar o poder dos primeiros-ministros a par-

tir de seis modelos de funcionamento do executivo: i) “prime ministerial government”;

ii) “prime ministerial cliques”; iii) “cabinet government”; iv) “ministerial government”;

v) “the segment decision government”; vi) “the bureaucratic coordination model”.187

Baseando-se em diferentes experiências ao longo da história dos governos do

Reino Unido, o autor identifica o primeiro caso com o predomínio individual do chefe

do Governo e o segundo com a existência, junto do mesmo, de colaboradores próxi-

mos ou eminências pardas que partilham e influenciam o processo de decisão. Os ter-

ceiro, quarto e quinto modelos estão relacionados, respetivamente, com o funciona-

mento coletivo do Governo, como um todo, com a atuação atomizada dos ministros,

184 O autor (1994, p. 154) considera que “coalitions are inimical to strong prime minister government”,
mas distingue as situações de coligações equilibradas daquelas em que o partido do Primeiro-Ministro
está associado a um parceiro de muito menor dimensão.
185 Os governos com muitos membros, como é o caso do executivo britânico, permitem fortalecer o
Primeiro-Ministro, na medida em que são também muitas as nomeações a fazer (v. King, 1994, p. 155).
Sobre esta matéria v. também Rose, 1991, pp. 12-13.
186 O número de questões dependia de se tratar, ou não, de Governo de coligação. O’Malley (2007, p.
11) não especifica todas as questões que foram colocadas, remetendo para uma página web que não se
encontra disponível.
187 Elgie (1998, pp. 231- 235) apresenta um esquema muito semelhante, com as seguintes designações
de modelos de exercício do poder executivo: “monocratic government”, “shared government, or execu-
tive co-operation”, “segmented government”, “ministerial government” e “bureaucratic government”.
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agindo com especial autonomia em relação às respetivas áreas de responsabilidade, e

com a organização do executivo sectorialmente, através da coordenação transversal

de determinados ministros em função das matérias a decidir. Por fim, o último, está

associado a um funcionamento muito influenciado pelo aparelho burocrático do Esta-

do, que secundariza o poder de decisão do Governo ou de alguns dos seus membros,

afetando também o poder do Primeiro-Ministro.

Numa outra perspetiva e ao comparar o papel do Presidente dos Estados Uni-

dos com o do Primeiro-Ministro britânico, Heffernan (2005) deixa importantes pistas

para a compreensão das diferentes dimensões de análise dos poderes dos chefes dos

governos nos sistemas parlamentares: i) Estado unitário ou federal, implicando o pri-

meiro uma maior concentração do poder executivo; ii) número ilimitado de mandatos

que os chefes de Governo podem exercer;188 iii) apoio incondicional de uma maioria

parlamentar ou dependência do parlamento; iv) liderança do partido do Governo; v)

funcionamento do Governo numa base colegial ou com um processo de decisão cen-

trado no Primeiro-Ministro e nos seus colaboradores mais próximos.

Para além de todos os referidos aspetos estruturais e de contexto, determinan-

tes na avaliação da importância do Primeiro-Ministro no funcionamento dos sistemas

políticos, importa sublinhar ainda a vantagem conferida a alguns deles com a possibili-

dade de escolherem o momento mais favorável para a realização de eleições (v. Kay-

ser, 2005, pp. 17-18 e 25-26; Rhodes, Wanna & Weller, 2009, p. 196; Smith, 2003, pp.

397-399; Strøm & Swindle, 2002, pp. 575-577).189

188 Esta caraterística do sistema parlamentar reduz as hipóteses de um Primeiro-Ministro, aproximando-
se o final de um mandato, ficar na posição fragilizada que é associada a um Presidente que não se pode
recandidatar.
189 A decisão de dissolver o parlamento para a realização de eleições antecipadas por opção do executi-
vo pode caber: i) em exclusivo ao Primeiro-Ministro (Noruega); ii) em exclusivo ao Governo (Suécia); iii)
ao Primeiro-Ministro e ao chefe do Estado (Reino Unido, até 2011); ao Governo e ao chefe do Estado
(Holanda). Strøm e Swindle (2002, p. 577) apresentam outras hipóteses de dissolução, para além das
referidas, que não relevam para a situação em análise, como seja a decisão unilateral do chefe do Esta-
do, em sistemas semipresidenciais. A intervenção dos chefes do Estado com funções eminentemente
cerimoniais, como é o caso dos monarcas dos países mencionados, reveste habitualmente um caráter
de mera formalidade, o que coloca a decisão política basicamente nas mãos do chefe do Governo ou do
próprio executivo (v. Schleiter & Morgan Jones, 2009b, p. 499). Ainda assim, são referenciados casos em
que propostas de dissolução foram recusadas, no Canadá e na Austrália, por governadores-gerais, em
representação do monarca britânico, chefe do Estado destes dois países da Commonwealth, mas os
mesmos ocorreram no primeiro quartel do século XX (v. Hicks, 2009, p. 61; 2010, p. 25; Russell, 2011,
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Esta possibilidade, associada à inexistência de limites à renovação dos manda-

tos, facilita o objetivo de prolongarem a sua permanência em funções, o que está ve-

dado aos Presidentes detentores do poder executivo devido à regra dos mandatos

com termo fixo. 190 Tal prerrogativa foi usada com frequência no Reino Unido191 (v.

Hazell, 2010, p. 13; Ogg & Zink, 1953, pp. 198-199; Schleiter & Mashtaler, 2016, p. 606;

Schleiter & Morgan-Jones, 2009b, p. 496) antes da aprovação do Fixed-term Parlia-

ments Act 2011,192 continuando vigente noutros sistemas parlamentares como é o

caso da Austrália (v. Hazell, 2010, pp. 18 e 21), da Dinamarca (v. Gay, Miller, Lunn &

Thorp, 2010, p. 4), de Espanha (v. Blanco Valdés, 2011, pp. 197-199; Gay, Miller, Lunn

& Thorp, 2010, pp. 9-10) e do Japão (v. Hamlin, 2010, p. 18; Ito, 1990, p. 135). No Ca-

nadá também subsiste a possibilidade de o Primeiro-Ministro desencadear a antecipa-

ção de eleições, apesar da entrada em vigor da lei de 2007 que alterou o Canada Elec-

tions Act estabelecendo uma data fixa para a realização dos atos eleitorais para o par-

pp. 23-24). Importa acrescentar que a antecipação oportunista das eleições por iniciativa do Governo
encontra maiores dificuldades nos sistemas parlamentares de tipo republicano do que nas monarquias
(v. Schleiter & Morgan-Jones, 2009b, p. 499).
190 A vantagem do incumbente é ainda maior quando o prazo entre a dissolução do parlamento e a rea-
lização de eleições é muito curto. Smith (2003, p. 401) dá o exemplo das eleições britânicas de 1983,
quando Thatcher anunciou, a 9 de maio, a antecipação das eleições e as mesmas tiveram lugar a 9 de
junho.
191 Schleiter e Issar (2016, p. 617) identificam dez situações de “opportunistic election” no Reino Unido,
num total de 17 atos eleitorais, entre 1946 e 2010. Em todos esses casos os primeiros-ministros anteci-
param as eleições para aproveitarem momentos que consideravam favoráveis aos objetivos da sua pró-
pria recondução no cargo. Todos foram bem-sucedidos, com exceção de Clement Attlee, líder dos traba-
lhistas, que, em 1951, obtiveram uma maioria de votos mas menos 25 deputados do que os conservado-
res (v. Nicholas, 1952, pp. 399-400 e 404-405), e Harold Wilson, outro líder do Labour, que perdeu as
eleições antecipadas que convocou, em 1970, apesar de quase todas as sondagens apontarem para a
sua vitória (v. Abrams, 1970, pp. 317-319). Também no Canadá o recurso a eleições antecipadas, por
opção do Primeiro-Ministro e para aproveitar momentos favoráveis, foi frequente, como detalham Roy
e Alcántara (2012, p. 775), mencionando, nomeadamente, as eleições de 1984, 1988, 1993, 1997 e
2000. Leuprecht e McHugh (2008, p. 423) registam um total de 20 casos num período mais alargado,
com início em 1878 e termo em 2008. Entre 1945 e 2000, o tempo médio de antecipação das eleições
em relação aos cinco anos de duração das legislaturas, foi de seis meses (v. Blais, Gidengil, Nevitte &
Nadeau, 2004, p. 309). Ao contrário, na Nova Zelândia, um outro país da Commonwealth com sistema
parlamentar, são raros os casos de convocação de eleições antecipadas, o que pode ser influenciado
pela duração mais curta dos mandatos, constitucionalmente fixada em três anos (v. Kayser, 2005, p. 25;
Leuprecht & McHugh, 2008, pp. 427-428).
192 Esta lei constitucional, de 15 de setembro de 2011, fixou o dia 7 de maio de 2015 como data das
eleições para a Câmara dos Comuns, posteriores à sua entrada em vigor. Admite a realização de eleições
antecipadas mas a sua convocação deixa de depender apenas da vontade do Primeiro-Ministro, poden-
do ser decidida por consenso ou por maioria de dois terços dos membros da câmara baixa, ou resultar
da aprovação de uma moção de censura ao executivo se, nos 14 dias seguintes a esta aprovação, não for
votada favoravelmente uma moção de confiança num novo Governo (v. artigo 2 do Fixed-term Parlia-
ments Act 2011; Hicks, 2012, p. 23; Leyland, 2012, p. 160; Schleiter & Issar, 2016, p. 608).
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lamento, cada quatro anos,193 uma vez que a interpretação da norma não é unívoca (v.

Hazell, 2010, pp. 16-17; Tremblay, 2008).

Acresce que em alguns países os chefes do Governo podem ainda apelar à sus-

pensão temporária dos trabalhos parlamentares, prorogation, para refazer a agenda

política ou evitar debates ou votações desfavoráveis, incluindo moções de censura (v.

MacDonald & Bowden, 2011; Maer, Gay, Kelly, White & Berman, 2010, p. 27).

A suspensão temporária dos trabalhos parlamentares é uma prerrogativa do

chefe do Governo que subsiste em algumas monarquias da Commonwealth como a

Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia194 e o Reino Unido (v. Hazell, 2010, pp. 34-35;

Horgan, 2014, pp. 458-462 e 467-468; Maer, et al, 2010, pp. 13 e 27). No Canadá tem

sido uma prática frequente,195 como forma de assinalar o cumprimento de uma agen-

da política algum tempo antes do termo previsto da sessão legislativa (v. Horgan, 2014,

p. 457), mas não deixa de ser controversa, especialmente quando se transforma num

instrumento de subversão da regras democráticas, como terá ocorrido em 2008,

quando o Primeiro-Ministro convenceu196 a Governadora-Geral a suspender os traba-

lhos parlamentares para evitar a votação de uma moção de censura,197 e em 2009

quando a mesma iniciativa foi tomada para entorpecer os trabalhos de uma comissão

parlamentar de inquérito.198

193 Em 14 de outubro de 2008 realizaram-se eleições antecipadas, por iniciativa do Primeiro-Ministro
Stephen Harper, apesar de a lei aprovada em 2007 ter fixado a data das eleições seguintes para 19 de
outubro de 2009. O Governador-Geral acolheu a interpretação formulada por aqueles que entendem
que a lei visava essencialmente reduzir de cinco para quatro anos o tempo das legislaturas, devendo a
fixação de uma data precisa, nela contida, ser compatibilizada com as normas constitucionais que confe-
rem ao representante da Coroa a prerrogativa de dissolver o parlamento (v. Tremblay, 2008, pp. 24-25).
194 A prática política e a curta duração das legislaturas na Nova Zelânida afastam o recurso a este meca-
nismo, constitucionalmente previsto (v. Hicks, 2013, pp. 33-35)
195 MacDonald e Bowden (2011, p. 8) referem que “Canadian prime ministers have, on average, request
prorogation every twelve to twenty-four months since 1867”.
196 Não existe consenso sobre a margem de manobra da representante da coroa para recusar a proposta
do chefe do Governo, defendendo uns que o pode fazer e outros que não dispõe dessa prerrogativa (v.
Desserud, 2009, pp. 46-49; Hicks, 2010, pp. 5-6 e 20; MacDonald & Bowden, 2011, pp. 7 e 14-15; Russell,
2011, pp. 20-21; Wheeldon, 2014, pp. 113-114).
197 Os trabalhos foram suspensos entre 4 de dezembro de 2008 e 26 de janeiro de 2009, tempo suficien-
te para romper o frágil entendimento entre os três partidos oposicionistas que tencionavam conjugar
esforços para derrubar o Governo minoritário saído das eleições antecipadas de outubro de 2008, que
acabou por se manter em funções (v. Desserud, 2009, pp. 40-41; Horgan, 2014, p. 457-478).
198 O parlamento esteve suspenso entre 30 de dezembro de 2009 e 3 de março de 2010 (v. Horgan,
2014, p. 458).
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Relativamente aos sistemas presidenciais a comparação dos casos norte e lati-

no-americanos com base nas avaliações feitas por Shugart e Carey e por Siaroff mostra

uma surpreendente uniformidade encontrada por este último autor, contrastante com

os resultados exibidos pelos primeiros, o que sugere um fraco potencial explicativo a

partir da fórmula binária que utiliza. 199

De facto, todos os dezasseis200 Presidentes de países da América Latina, bem

como o dos Estados Unidos, tinham, à data do artigo, exatamente a mesma pontuação

em sete das nove variáveis consideradas, sendo certo que duas delas estão contidas no

conceito clássico dos sistemas presidenciais201: i) eleição por voto popular, presente

em todos os casos; ii) poder de dissolução do parlamento, ausente em todos os casos.

As duas únicas variáveis onde não havia coincidência absoluta eram a realização de

eleições sincronizadas, ausente em apenas três dos casos, e os poderes de emergência,

presentes em apenas quatro casos (v. Siaroff, 2003a, pp. 296-297).

Com estes parâmetros, a pontuação máxima, de oito,202 foi atribuída a quatro

países, Argentina, Brasil, Chile e Equador, a mínima, de seis, a três países, Colômbia, El

Salvador e Venezuela, enquanto os dez restantes203 obtinham o valor intermédio.

Shugart e Carey (1992, p. 155) chegam a resultados com amplitudes muito

maiores e com uma diversidade grande quanto à componente da avaliação dos mes-

mos dezassete casos.

199 Outros estudos comparativos inspirados no modelo analítico de Shugart e Carey (v. PNUD, 2004, p.
77) mas com um maior grau de detalhe e informação mais atualizada apresentam um perfil de resulta-
dos em linha com o daqueles autores (v. PNUD, 2004, pp. 76-77; Payne, 2006, pp. 96-122).
200 Siaroff não incluiu o Peru, por não se tratar de um sistema verdadeiramente presidencial (v. nota 75),
nem a Bolívia, porque, à data, o Presidente podia ser eleito no parlamento entre os três candidatos mais
votados em eleições diretas, caso nenhum obtivesse maioria absoluta, o que aconteceu quase sempre
(v. Shugart & Carey, 1992, pp. 81-85 e 92).
201 O que não significa que se verifiquem sempre, como demonstram Cheibub, Elkins e Ginsburg (2013,
pp. 24) ao registarem, numa ampla análises de cerca de 400 sistemas de governo, entre 1789 e 2006,
desvios relevantes em relação a atributos concetuais. A dissolução do parlamento estava contemplada
nas Constituições de 22% dos sistemas presidenciais e não era admitida nas de 20% dos sistemas parla-
mentares.
202 As nove variáveis tipo dummy empregues não permitiam uma pontuação superior a oito, uma vez
que uma delas, o poder de dissolução do parlamento, seria, em princípio, pontuada com zero, nos sis-
temas presidenciais.
203 Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República
Dominicana e Uruguai.
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Na pontuação total, somando os subgrupos de poderes, legislativos e não legis-

lativos (v. Quadro I/6), colocam em primeiro lugar o Paraguai, com 22 pontos,204 segui-

do do Brasil, com 21, e do Chile, com 20205. Em último figuram a Venezuela, com 12, e

a Colômbia e os Estados Unidos, ambos com 13. Os restantes atingem valores inter-

médios entre os limites indicados, sendo o mais frequente o 14, atribuído a Argentina,

Equador, Honduras e República Dominicana.206

Relativamente aos poderes legislativos, o poder de veto estava reconhecido em

todas as constituições, só podendo ser superado por maioria de dois terços em onze207

casos, por maioria absoluta ou maioria qualificada inferior a dois terços em cinco (v.

Shugart & Carey, 1992, p. 155)208 e por maioria simples num único caso209.

204 O valor referido foi apurado com base na Constituição de 1967, do período da ditadura (v. Shugart &
Carey, 1992, p. 126).
205 Como se explica adiante, há um lapso na avaliação do poder de dissolução do parlamento, uma vez
que, à data do artigo de Shugart e Carey, já estava revogada a norma que o previa. Assim, a pontuação
do Chile deveria ser 17, mantendo-se a seguir ao Brasil, mas a par do Uruguai e do Panamá.
206 Os valores apurados nos estudos do PNUD e de Payne (v. nota 199), reportados a 2002, contemplan-
do as reformas constitucionais entretanto ocorridas na América Latina, evidenciam algumas alterações,
mas também bastante coerência com os resultados de Shugart e Carey, relativamente à soma dos pode-
res legislativos e não legislativos dos Presidentes, excetuando a situação anómala (v. nota 204) do Para-
guai e corrigido o lapso relativo ao Chile (v. nota anterior): i) nas primeiras posições colocam Chile,
Equador e Brasil; ii) nas posições intermédias, Argentina, República Dominicana e Honduras; iii) nas
últimas, Colômbia, Guatemala e Venezuela (v. PNUD, 2004, pp. 76 e 79; Payne, 2006, pp. 99 e 112). A
colocação da hiperpresidencialista (v. Nohlen, 2012, p. 61) Venezuela em último lugar, consensual entre
todos os autores citados, é reveladora da discrepância que pode existir entre a leitura da prescrição
constitucional e a prática política. Os estudos a que esta nota se refere incluem, para além da listagem
de poderes legislativos e não legislativos inspirada em Shugart e Carey (1992), uma avaliação de “pode-
res no-formales”, considerando o que designam por “poderes partidistas”, tendo em conta “los meca-
nismos de control partidario sobre candidatos” e a percentagem de lugares de que o partido do Presi-
dente dispõe no parlamento (v. PNUD, 2004, pp. 78-79). A ponderação deste fator permite retirar a
Venezuela do último lugar, embora o ano de referência para esta variável seja 2001, altura em que o
partido de Hugo Chávez ainda não detinha a maioria absoluta no parlamento (v. PNUD, 2004, p. 78).
207 No Equador, o parlamento poderia, por maioria de dois terços, solicitar ao Presidente da República
que submetesse o diploma vetado a referendo ou, decorrido um ano sobre o veto, confirmar a lei (cf.
artigo 93 da Constituição vigente à data da obra de Shugart e Carey). Na Constituição de 2008, manteve-
se apenas a dilação temporal, sendo exigida maioria de dois terços para a confirmação. Em caso de veto
parcial é requerida a mesma maioria, mas a apreciação ocorre no prazo de trinta dias (v. artigo 138 da
Constituição).
208 Salvo os casos referidos nas notas 204 e 207, as reformas constitucionais entretanto ocorridas manti-
veram, no essencial, o poder de veto que estava previsto nos textos vigentes em 1992 (v. os seguintes
artigos das novas Constituições de: Guatemala, 177 a 179; Nicarágua, 142 e 143; Panamá, 169 e 170;
Paraguai, 208 e 209; República Dominicana, 102).
209 Nos termos do artigo 173 da Constituição venezuelana de 1961, o veto poderia ser superado por
maioria simples, depois de uma segunda reapreciação pelo parlamento. A Constituição de 1999 estabe-
leceu a maioria absoluta dos deputados presentes como requisito para confirmação de um diploma
vetado (v. artigo 214).
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Para além do veto integral ou “package veto” 210 (Shugart & Carey, 1992, p.

149), em oito daqueles quinze casos os Presidentes dispõem também do poder de veto

parcial, “partial or item veto” (v. Shugart & Carey, 1992, pp. 149-151), entendido por

alguns autores como uma importante prerrogativa presidencial por permitir a entrada

em vigor de uma lei expurgada das normas que o detentor do poder executivo consi-

dere inconvenientes (v. Schwartz, 1999, p. 91).

Não autonomizadas nas variáveis de Shugart e Carey, existem outras modalida-

des específicas de veto de que é possível encontrar exemplos na América Latina (v.

Alemán & Schwartz, 2006, p. 103) e em alguns Estados da América do Norte (v. Iuliano,

2010, pp. 969-970; Krol. 1997, p. 299): i) “amendatory observation” (Alemán & Tsebe-

lis, 2005, pp. 11-12) ou “amendatory veto” (Schwartz, 1999, p. 91), que permite ir além

do veto parcial, substituindo o Presidente, total ou parcialmente, a redação de uma

norma que não merece o seu acordo; ii) “line item” (Mittal, 2007, pp. 131-133), “parti-

al item veto” ou “reduction only veto” (Brownell II, 1998, p. 1280), correspondentes à

eliminação de um ou mais itens relacionados com despesa pública ou à redução dos

encargos previstos em determinada norma de um diploma ou na lei do orçamento (v.

Krol, 1997, p. 299; Schwartz, 1999, p. 91).211 A norma modificada ou rejeitada é rea-

210 Tanto Shugart e Carey (1992, pp. 134-135) como Sartori (1994a, pp. 162-163) identificam três tipos
de veto: “pocket veto”, “partial veto” e “package veto”, constituindo, o primeiro, a mera recusa da assi-
natura presidencial, sem devolução do diploma e sem possibilidade de nova aprovação, o segundo, a
promulgação parcial, com eliminação por parte do Presidente das normas de que discorda e, o terceiro,
a não promulgação fundamentada do diploma e a devolução do mesmo. Krol (1997, p. 299) utiliza a
expressão “all-or-nothing veto” em vez de “package veto” e Alemán e Tsebelis (2005, p. 4) empregam
indistintamente “package veto” ou “block veto”.
211 Embora alguns autores (v. Iuliano, 2010, pp. 979-980) contestem a eficácia de normas deste tipo em
matéria de equilíbrio orçamental, outros (v. Mittal, 2007, pp. 129-131) apontam o line item veto e o item
reduction veto como instrumentos que podem contribuir para disciplinar a aprovação pelo Congresso,
no caso dos Estados Unidos, de verbas consignadas, “earmarks” (v. Jackson, 2013, p. 1-2), e para comba-
ter a troca de votos dos congressistas por montantes a inscrever nas leis orçamentais para investimen-
tos nas suas circunscrições ou para satisfazer determinados grupos de interesses, práticas conhecidas
como “pork barrel spending” (Jackson, 2013, p. 1). Se fosse forçado a vetar na totalidade o diploma em
causa o Presidente poderia sacrificar a disponibilização de verbas necessárias para as suas próprias polí-
ticas, juntamente com aquelas que desejava rejeitar, as quais, com este tipo de veto, podiam ser elimi-
nadas de forma seletiva (sobre o processo de aplicação deste veto, incluindo a reapreciação pelo con-
gresso, v. Brownell II, 1998, pp. 1290-1292). No entanto, o Line Item Veto Act aprovado pelo Congresso,
em 1996, durante a gestão de Clinton, foi declarado inconstitucional em 1998 (v. Brownell II, 1998, pp.
1301-1305; Mittal, 2007, p. 133-136), numa decisão do Supremo Tribunal bem ilustrativa do funciona-
mento do sistema de checks and balances. A tentativa de aprovação de normas com objetivo similar
proposta por George W. Bush, em 2006, não vingou (v. Mittal, 2007, pp. 137 e 142-144), o mesmo acon-
tecendo quando Obama propôs, em 2010, que o Congresso estipulasse um prazo para se pronunciar
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preciada pelo parlamento que pode aprovar a nova versão em caso de amendatory

veto, conformar-se com a decisão presidencial, ou confirmar a versão inicial por vota-

ção que reúna a maioria constitucionalmente requerida, em qualquer dos referidos

tipos de veto (v. Alemán & Schwartz, 2006, p. 100; Brownell II, 1998, pp. 1291-1292;

Schwartz, 1999, pp. 91-92).

Os demais poderes legislativos elencados por Shugart e Carey (1992, p. 155)

são muito menos frequentes quando comparados com o poder de veto: i) o poder de

legislar em situações que considere urgentes ou em caso de emergência, previsto em

cinco casos, com destaque para o Brasil onde tais prerrogativas são muito amplas (v.

Cheibub, Elkins & Ginsburg, 2013, p. 10); ii) poderes em matéria orçamental, com mai-

ores ou menores restrições à introdução de mudanças à proposta do executivo por

parte do parlamento, contemplados em quatro situações; iii) iniciativa legislativa ex-

clusiva em determinadas matérias, consagrada nas Constituições de três países; iv)

proposta de referendo, prevista apenas em dois casos.

Importa, todavia, salvaguardar situações em que a prática política não corres-

ponde inteiramente à previsão constitucional. Shugart e Carey consideram, por exem-

plo, que o Presidente dos Estados Unidos não dispõe de poder legislativo, excluindo

deste conceito a emissão de normas de caráter meramente regulamentar (v. 1992, pp.

151 e 155).

Acontece que, na verdade, existe uma forte212 tradição de emissão de executive

orders e proclamations (v. Howell & Kriner, 2007, pp. 106 e 110; Mayer & Price, 2002,

p. 372) por parte dos Presidentes americanos, muitas das quais extravasam213 ampla-

sobre recomendações do executivo no sentido da eliminação de determinadas despesas incluídas em
legislação aprovada (v. Mezey, 2013, p. 72).
212 Um estudo levado a cabo por Mayer e Price (2002, pp. 374-374) permitiu concluir que, entre 1936 e
2000, foram emitidas, em média, 17 “significant executive orders” anualmente.
213 Mayer e Price (2002, pp. 368-370) apresentam exemplos de importantes normas aprovadas por Bill
Clinton “to bypass a largely recalcitrant Republican Congress” e por George W. Bush para tomar deci-
sões imediatas de resposta ao 11 de setembro, para além de uma lista com 149 outros casos extraídos
da amostra usada no estudo referido na nota 212 (v. 2002, pp. 380-384). Outros autores, como Howell e
Kriner (2007, p. 110) e Chu & Garvey (2014), ilustram também, com casos ocorridos em diferentes épo-
cas, este tipo de práticas adotadas por distintos Presidentes.
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mente os limites da simples regulamentação, abrindo, ciclicamente, o debate sobre a

separação de poderes nesta matéria.214

Sendo certo que tais decretos ou proclamações presidenciais podem adquirir

“the force and effect of law” (House Government Operations Committee, apud Chu &

Garvey, 2014, p. 1), não é menos certo que se devem confinar aos limites permitidos

pela Constituição e podem ser revogados pelo Congresso,215 que dispõe ainda da pos-

sibilidade de recusar libertar recursos financeiros para cumprimento das normas apro-

vadas através dos referidos mecanismos (v. B Chu & Garvey, 2014, pp. 9-10; Howell &

Kriner, 2007, p. 114; Mezey, 2013, p. 79). No entanto o Presidente pode sempre usar o

direito de veto sobre uma lei revogatória, o que ajuda a explicar o escasso número de

revogações concretizadas (v. Chu & Garvey, 2014, p. 9).

Os decretos e as proclamações podem também ser declarados inconstitucionais

pelo Supremo Tribunal. Existe, no entanto, na jurisprudência, o reconhecimento de

uma certa sobreposição dos poderes do legislativo e do executivo, “a zone of twilight

in wich he [the President] and Congress may have concurrent authority, or in which its

distribution is uncertain” (juiz Robert H. Jackson, apud Chu & Garvey, 2014, p. 5), o que

cria uma razoável margem de incerteza quanto às decisões nesta matéria (v. Chu &

Garvey, 2014, pp. 3-7), a que se soma um conjunto de condições prévias à apresenta-

ção de um recurso de inconstitucionalidade que dificultam a sua concretização (v. An-

derson, 2002, pp. 591-597 e 611).216

Quanto aos quatro poderes não legislativos enumerados por Shugart e Carey (v.

Quadri I/6), os de formação e demissão do Governo estão presentes em todos os de-

214 A questão tem originado a apresentação de iniciativas legislativas no Congresso no sentido de elimi-
nar os efeitos práticos deste tipo de decretos presidenciais. A mais recente foi a proposta de lei subscri-
ta pelo senador Rand Paul, com o título “Separation of Powers Restoration and Second Amendment
Protection Act”, introduzida no Senado em 2013 (v. Library of Congress, acedido em 3 de maio de 2015,
em https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/82).
215 Podem ser também revogadas através de medida similar adotada por outro Presidente, como tem
acontecido com alguma frequência (v. Mezey, 2013, pp. 79-80).
216 No entanto, como sublinham Howell e Kriner (2007, pp. 133-135), o facto de poder recorrer a ins-
trumentos como executive orders não significa que “the president necessarily gets everything he might
want”. É preciso ponderar os limites do admissível pelo poder judicial e pelo Congresso, uma vez que
um grau de confronto que “immediately affect the electoral prospects of key members of Congress” ou
que “deeply offend basic constitutional provisions” pode suscitar uma reação por parte daqueles pode-
res capaz de “redefine the boundaries of presidential power” (v. nota 214, sobre iniciativas legislativas
no sentido de retirar eficácia aos decretos executivos).
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zassete casos com a pontuação máxima, correspondente à total autonomia dos Presi-

dentes nestas matérias, com a exceção dos Estados Unidos onde as nomeações dos

membros do executivo carecem de confirmação pelo Senado (v. Shugart & Carey,

1992, pp. 109-110 e 155)217. Dos restantes dois: i) a ausência de censura ao executivo

por parte do parlamento, caraterística dos sistemas presidenciais puros, não se verifi-

cava em três países, Colômbia, Equador e Uruguai; ii) o poder de dissolução do parla-

mento, absolutamente ausente no modelo padrão do presidencialismo, estaria previs-

to nas constituições do Chile, do Paraguai e do Uruguai (v. Shugart & Carey, 1992, p.

155)218.

Dos casos dissonantes importa afastar, à partida, o Chile e o Paraguai, porque

as Constituições que previam o poder de dissolução do parlamento eram as Constitui-

ções das ditaduras, respetivamente de 1980, na versão original, e de 1967. Relativa-

mente ao Chile é manifesto o equívoco dos autores ao escreverem que “the Chilean

constitution of 1989 marks a dramatically greater departure from the principle of se-

paration of powers” (Shugart & Carey, 1992, p. 129), referindo-se à norma contida no

artigo 32/5º que previa a possibilidade de dissolução do parlamento por livre decisão

do Presidente da República. Acontece que tal norma consta, sim, da Constituição sub-

metida a plebiscito pelo regime ditatorial de Pinochet, em 1980, tendo sido revogada

precisamente em 1989, quando se iniciou o processo de transição democrática (cf.

Constituição de 1980, artigo 32/5 e artigo 16 da Ley nº 18.825, de 1989219). Quanto ao

Paraguai, os autores explicam expressamente que a norma220 em causa é do período

da ditadura e que “at the time of writing, a constituent assembly was planned to revise

the constitution” (Shugart & Carey, 1992, p. 126), verificando-se, depois, que, na Cons-

tituição de 1992, o Presidente não dispõe do poder de dissolução do parlamento (v.

artigo 238).

217 Shugart e Carey (1992, p. 155) atribuem 3 pontos ao Presidente dos Estados Unidos e 4 aos restantes.
Importa referir, no entanto, que raramente o Senado norte-americano rejeita uma nomeação proposta
pelo Presidente (v. Payne, 2006, p. 105; Shugart & Carey, 1992, p. 109).
218 O poder de dissolução foi entretanto incluído na Constituição venezuelana de 1999, embora só possa
ser exercido em condições de muito difícil verificação (v. nota 77).
219 Ley nº 18.825, de 17de agosto de 1989, artigo 16: “Derógase, en el artículo 32, su número 5º”. Esta
lei, da junta de governo ditatorial, aprovou as alterações à Constituição de 1980 que foram posterior-
mente submetidas a plebiscito.
220 Embora os autores não o refiram, tratava-se do artigo 182 da Constituição de 1967 (v. Paraguai,
1967).
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Relativamente à Colômbia e ao Equador, a possibilidade de aprovação de cen-

sura com a consequente demissão do visado só podia incidir nos ministros individual-

mente (v. artigos 135/9 da Constituição da Colômbia de 1991 e 198 da Constituição do

Equador de 1967).221 Já no Uruguai a Constituição prevê que uma moção de censura

possa visar um ou vários membros do Governo e o próprio conselho de ministros, ca-

bendo ao Presidente optar por demitir os visados ou mantê-los e dissolver as duas câ-

maras do Congresso, convocando eleições, a que se seguirá nova votação que confir-

mará ou revogará o voto de censura, implicando, na primeira hipótese, a demissão do

executivo (v. artigo 148 da Constituição).

A possibilidade de censura aos membros do Governo, em diferentes modalida-

des,222 tem vindo a generalizar-se nos sistemas presidenciais latino-americanos (v. Du-

que Daza, 2015, pp. 46-48; Payne, 2006, pp. 105-107),223 ao contrário do que se passa

com a dissolução do parlamento, prevista apenas no Uruguai e, mais recentemente, na

Venezuela (v. nota 100), sendo o poder presidencial condicionado, em ambos os casos,

por ações prévias do poder legislativo.

As duas situações, típicas dos sistemas parlamentar e semipresidencial, repre-

sentam um desvio do modelo puro de presidencialismo, gerando algum tipo de de-

pendência entre os poderes legislativo e executivo (v. Payne, 2006, pp. 105-106 e 124).

O mesmo acontece com a flexibilização dos regimes de perda de mandato (v.

Marsteintredet  & Berntzen, 2008, pp. 85, 91-92 e 96; Marsteintredet, 2014, p. 180),224

221 Esta norma mantém-se em vigor na Colômbia, após a reforma constitucional de 2007 (v. cf. artigo
135/9), e voltou a ser adotada na nova Constituição do Equador, de 2008 (cf. artigo 131).
222 A censura pode visar o Governo no seu conjunto ou os ministros individualmente, o chefe do gabine-
te executivo (Argentina) ou o vice-Presidente executivo (Venezuela), sendo variável a maioria requerida
para a aprovação, entre o mínimo de maioria absoluta dos presentes na câmara baixa do parlamento e
o máximo de maioria de dois terços nas duas câmaras (v. Duque Daza, 2015, p. 48).
223 Para além da Colômbia, Equador e Uruguai, as Constituições da Argentina, Costa Rica, Guatemala,
Panamá e Venezuela, revistas ou aprovadas depois de 1992, também passaram a prever a censura a
membros do Governo, tendo como consequência a demissão do ou dos visados (v. Duque Daza, 2015,
pp. 47-48), o mesmo acontecendo no Peru, onde vigora um sistema semipresidencial (v. nota 75).
224 Nos sistemas presidenciais latino-americanos, para além dos mecanismos de perda do mandato do
Presidente por decisão de outros órgãos, nomeadamente o impeachment e a declaração de incapacida-
de para exercício do cargo, a que se soma a revogação referendária prevista em algumas Constituições,
tornou-se relativamente frequente a resignação, mais ou menos forçada, do chefe do Estado, com ou
sem convocação de eleições antecipadas, no quadro de crises políticas e sociais graves (v. Marsteintre-
det e Berntzen (2008 pp. 89-94). Neste contexto tiveram particular protagonismo os movimentos sociais
(v. Pérez-Liñán, 2014, pp. 35-36).
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algumas vezes com o poder decisório nas mãos de uma única câmara parlamentar225

sem intervenção do poder judicial (Hinojosa & Pérez-Liñán, 2006, pp. 654-655; Payne,

2006, p. 113).226 A fulminante demissão do Presidente do Paraguai, Fernando Lugo, em

2012, com base “on vague charges of misperformance” (Pérez-Liñan, 2014, p. 34) é um

exemplo extremo da referida flexibilização funcionando, na prática, como uma mera

moção de censura de um sistema parlamentar, mesmo quanto ao curto prazo em que

a decisão foi proferida (v. Pérez-Liñan, 2014, pp. 36-37).227

Importa acrescentar, por fim, que, para além dos poderes formais identificados

nas obras citadas, os Presidentes podem fazer uso de outros importantes recursos pa-

ra impor as suas agendas e alcançar os seus objetivos: i) “public prestige” (Neustadt,

1991, pp. 73-90) que lhe confere autoridade e contribui para facilitar a aceitação e

implementação das suas decisões; ii) “the power to persuade” (Neustadt, 1991, pp. 29-

32), a partir do estatuto e da autoridade inerentes ao cargo, associado às expetativas

que pode gerar de partilha de objetivos e vantagens; iii) “the power to direct appeals

to voters” (Mettenheim, 1999, p. 56), que pode usar para superar, a seu favor, con-

frontos com outros veto players;228 iv) o poder de controlo partidário da seleção de

candidatos às eleições legislativas e de controlo da maioria parlamentar (v. Payne,

2006, pp. 114-122).

225 Como acontece no Panamá (cf. artigos 160 e 191 da Constituição).
226 V. todos os casos ocorridos na América Latina após a terceira vaga de democratização in Marstein-
tredet e Berntzen (2008, p. 90) e Marsteintredet (2014, pp. 192-194).
227 Lugo era um outsider com apoio parlamentar muito frágil e o seu impeachment foi concretizado em
dois dias sucessivos, com uma primeira votação na câmara baixa do Congresso paraguaio com 76 votos
a favor do início do processo e um único voto contra e a destituição aprovada no dia seguinte, no Sena-
do, com 39 votos a favor e quatro contra (v. Pérez-Liñán, 2014, p. 37).
228 Mettenheim (1999, pp. 56-57 e 63) reconhece a importância que este recurso tem tido, particular-
mente no Brasil e noutros países da América Latina, mas desaconselha o seu uso sistemático, em favor
do “rational debate among elites”.
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I.2 O sistema semipresidencial

A political regime is considered as semi-presidential if the constitution
which established it, combines three elements: (1) the president of the republic is
elected by universal suffrage; (2) he possesses quite considerable powers; (3) he
has opposite him, however, a prime minister and ministers who possesses execu-
tive and governmental power and can stay in office only if the parliament does not
show its opposition to them.

Foi com esta definição (Duverger, 1980, p. 166), incluída no artigo publicado em

1980 no European Journal of Political Research sob o título “A new political system

model: semi-presidential government”, que Maurice Duverger fez chegar à comunida-

de científica anglófona o conceito de sistema de governo semipresidencial (v. Novais,

2007, p. 104).

Fora de França e antes de 1980 poucos229 trabalhos relacionados com os siste-

mas políticos usaram o conceito de semipresidencialismo que Duverger começou a

trabalhar a partir de 1970 (v. nota 29),230 em Institutions politiques et droit constitu-

tionnel, 11ª edição, onde apresentou um primeiro esboço de definição: i) “le Chef de

l’Etat est élu au suffrage universel direct et… possède certains pouvoirs qui excèdent

ceux d’un Chef d’Etat parlementaire"; ii) "le gouvernement reste confié à un Cabinet

formé d’un Premier Ministre et des ministres qui peuvent être renversés par un vote

du Parlement" (Duverger, 1970, p. 277).

Em 1974, reescrevendo a definição em La monarchie républicaine, Duverger in-

troduziu uma alteração a todos os títulos significativa ao substituir a ambígua ex-

pressão “certains pouvoirs” por uma menção específica a um só poder: “le Président

peut dissoudre du parlement, soit de son propre mouvement, soit sur intervention du

Premier Ministre” (Duverger, 1974, p. 122).

229 Para além das referências ao uso do conceito em data anterior à constituição portuguesa de 1976
incluídas nas notas 29 a 32, é possível encontrar, fora de França, alguns outros textos publicados entre
aquela data e 1980 em que o tema do semipresidencialismo é abordado, nomeadamente artigos de
Marcelo Rebelo de Sousa (Sousa, 1977), de Jean Blondel (Blondel, 1977, p. 34) e de Ben Pimlott (Pimlott,
1977, p. 35).
230 Em França, a proposta de Duverger foi objeto de controvérsia (v. ponto III.2.1.2), mas foi bem acolhi-
da em Portugal (v. ponto II.1.1), em Itália e, depois, um pouco por todo o mundo (v. Novais, 2007, p.
104; Pasquino, 2005, pp. 312-313 e 318).
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Em 1978, o politólogo francês balançou entre a ambiguidade da expressão “do-

té de pouvoirs propres” (Duverger, 1978, p. 17), contida na definição inicial, e a identi-

ficação expressa de catorze poderes (v. ponto I.1.3.2) recolhidos nas Constituições dos

sete países231 em que baseou a sua análise do sistema semipresidencial, na obra mãe

do semipresidencialismo, Échec au roi232 (1978, p. 22).

Nestas quatro hipóteses de enunciado das caraterísticas do sistema, formula-

das entre 1970 e 1980, o autor manteve constantes, salvo detalhes de redação, os re-

quisitos da eleição direta do Presidente e da existência de um Governo liderado por

um Primeiro-Ministro e dependente do parlamento. Hesitou precisamente na condi-

ção que fragilizou, na ótica dos seus críticos, o enunciado mais comentado, o último

daqueles, onde optou por “quite considerable powers” em vez de “certains pouvoirs”

(1970), “pouvoirs propres” (1978), ou apenas o poder de dissolução do parlamento

(1974). Dada a sua ambiguidade, todas as fórmulas poderiam merecer a mesma crítica,

apontada, entre outros por Elgie (1999, pp. 11-12), exceto a mais restritiva, de 1974.

Desde então, o sistema de governo semipresidencial tem sido classificado: i)

como um sistema misto (Cheibub, 2009a, p. 1396; Sartori, 1994a, p. 121) ou híbrido

(Carey, 2008, p. 96; Shugart, 2005, p. 349) que recebe influências dos sistemas presi-

dencial e parlamentar; ii) como uma forma racionalizada do parlamentarismo (Colliard,

2009, p. 85); iii) como um modelo com características próprias que fazem dele uma

categoria distinta (Novais, 2007, pp. 125-131), “as «pure» as presidential or parliamen-

tary regimes” (Elgie, 1999, p. 8).

Aberto o debate sobre a validade de um terceiro modelo dos sistemas de go-

verno suscetível de merecer um tratamento analítico a par dos sistemas clássicos, não

pouco autores mantiveram uma atitude de absoluto alheamento abstendo-se de qual-

quer menção ao semipresidencialismo, enquanto outros persistem na rejeição expres-

sa da validade dos argumentos favoráveis à autonomia categorial do mesmo.

231 Áustria, Finlândia, França e Alemanha no período da República de Weimar, foram os quatro países
enumerados inicialmente (v. Duverger, 1970, pp. 198-201 e 277-282), a que se somaram a Irlanda, Is-
lândia e Portugal, em Échec au roi (Duverger, 1978, p. 18).
232 Ainda que a definição mais divulgada de sistema semipresidencial proposta por Duverger seja a sur-
gida no artigo de 1980 (v. Pasquino, 2005, p. 311), Échec au roi não deixa de ser a obra seminal do semi-
presidencialismo.
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Ezra Suleiman e Bruce Ackerman, por exemplo, recorrem ao exemplo da V Re-

pública Francesa em ensaios escritos, respetivamente, em 1997 e em 2000. O primeiro

apresenta a França como um sistema presidencial com um “ejecutivo dual” (Suleiman,

1997, p. 242) e o segundo como “another form of presidential democracy” (Ackerman,

2000, p. 637). Ambos colocam em confronto os sistemas parlamentar e presidencial

deixando de fora das suas considerações o semipresidencialismo, apesar das referên-

cias ao país que mais inspirou a formulação do conceito de Duverger.233

Por outro lado, Lijphart (1997a, pp. 127-128) considera que a distribuição por

subtipos dos poucos234 casos identificados leva a que “the semi-presidential category

becomes a nearly empty cell”. Apresenta os exemplos da França235 e da Finlândia, com

alternância de fases, a seu ver, próximas do presidencialismo com outras próximas do

parlamentarismo, para concluir que “the basic forms of democratic government follow

an essentially dichotomous pattern” (p. 128): parlamentar e presidencial. 236 A estas

conclusões responde Novais (2007, pp. 125-131) argumentando que a natureza de um

sistema de governo resulta das normas constitucionais que o conformam, que um sis-

tema não pode passar de presidencial a parlamentar, ou vice-versa,237 sem que a Cons-

tituição seja alterada e que as chamadas “fases” mais não são do que o resultado das

dinâmicas próprias do semipresidencialismo, em paralelo com diferentes formas de

funcionamento identificáveis também nos outros dois sistemas.

Entre os que não rejeitam a ideia de um sistema de tipo semipresidencial, a de-

finição de Duverger encontrou eco em autores que a adotam sem reservas (Nogueira-

233 Suleiman (1997, pp. 223, 228 e 243) chega a citar repetidamente Maurice Duverger e, especificamen-
te, a obra Échec au roi, sem mencionar nunca o sistema de governo que essa mesma obra ajudou a
definir.
234 Seriam poucos os mencionados por Duverger, à época e segundo os critérios limitativos contidos na
sua definição.
235 Lijphart (1997b, pp. 126-127) felicita Duverger por ter previsto com alguns anos de antecedência as
possibilidades de situações de coabitação, mas considera que tal representa “an essentially parliamen-
tary form of government” (p. 127), hipótese só compreensível no contexto da visão estritamente dual
dos sistemas de governo que defende no artigo. Em sentido absolutamente contrário, Novais (2007, p.
129) declara que “só em semipresidencialismo podemos encontrar uma verdadeira situação de coabita-
ção”. Na verdade, este é o único sistema que admite a coexistência de um Presidente com legitimidade
e poderes próprios efetivos, com um Primeiro-Ministro apoiado por uma maioria parlamentar adversa
ao primeiro (sobre o conceito de coabitação v. Duverger, 1986, p. 5).
236 No mesmo sentido, v. Queiroz, 2007, pp. 219-222; Steffani, apud Strohmeir, 2012, pp. 180-182.
237 O próprio Lijphart reconhece que, em 1984, considerava que o sistema finlandês era presidencial e
sete anos mais tarde passou a entender que “Finland should be classified as mainly parliamentary”
(1997b, p. 128).
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Alcalá, 2008, p. 754-758, 769-771 e 781-782; Sargentich, 1992/1993, p. 582)238 ou que

a aceitam, no essencial, sem deixar de manifestar discordâncias pontuais (Novais,

2007, pp. 101-104, 106, 118-119; Pasquino, 1997, pp. 129-131 e 137) e críticos que lhe

apontaram insuficiências (Shugart & Carey, 1992, p. 23), ambiguidades (Bahro, 1999, p.

3), contradições (Sartori, 1994a, pp. 126-127 e 138), riscos de subjetividade (Elgie,

1999, pp. 8-13) e problemas metodológicos por misturar “institutional and behaviou-

ral… criteria” (Schleiter & Morgan-Jones, 2009a, pp. 873-874).

Do debate sobre o semipresidencialismo surgiram definições alternativas que

acrescentam, retiram ou modificam determinados aspetos da proposta de Duverger: i)

aligeirando o conceito para eliminar características suscetíveis de interpretações ambí-
guas (Elgie, 1999, p. 13); ii) densificando-o no sentido de evitar que se confunda com

outros sistemas de governo (Sartori, 1994a, pp. 131-132); iii) tornando-o mais maleá-

vel, isolando elementos que podem estar presentes ou não (Linz, 1997, p. 101); iv) de-
limitando expressamente quais os poderes presidenciais determinantes (Pasquino,

1997, p. 130); v) confinando o âmbito de aplicação aos regimes de democracia repre-

sentativa (Novais, 2007, pp. 141 e 149)239.

Em todas as definições alternativas referidas há apenas duas caraterísticas co-

muns: a eleição do Presidente por voto popular e a existência de um Primeiro-Ministro

e de um Governo dependentes do parlamento.

238 Em 1976 o constitucionalista francês Michel de Villiers publicou um artigo intitulado La Vème Républi-
que et le régime semi-présidentiel, no qual acolhe essencialmente as caraterísticas do sistema enuncia-
das por Duverger (1974, p. 122) em obra que cita no artigo (Villiers, 1976, p. 589), embora não endosse
a este autor os créditos da paternidade do conceito. Não manifestando discordâncias quanto às carate-
rísticas do sistema, revela, isso sim, um pessimismo quanto ao seu funcionamento (v. Villiers, 1976, pp.
599-600) que ultrapassa os receios também expressos por Duverger ao antecipar os riscos das situações
de coabitação (v. Duverger, 1974, p. 282).
239 Questão que não pode deixar de ser ponderada, nomeadamente nos estudos sobre eleições (v. For-
tes & Magalhães, 2005, p. 894), mas não só, uma vez que seria descabido analisar o funcionamento de
sistemas em regimes democráticos e em regimes autoritários como se da mesma coisa se tratasse.
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Quadro I/7: Caraterísticas contidas nas definições de semipresidencialismo de
Duverger, Elgie, Linz, Novais, Pasquino e Sartori

Duverger Elgie Linz Novais Pasquino Sartori
Eleição popular do PR X X X X X X
Mandato PR com termo
fixo X X
PR independente do
parlamento

X

Poderes do PR (a)240

Consideráveis
Significativos

X
(1970,

1978, 1980)
X

Dissolver o
parlamento

X
(1974)

X

Nomear o
PM

X

Partilhados X
PM e Governo depen-
dentes do parlamento

X X X X X X

PM e Governo indepen-
dentes do PR

X

Democracia representa-
tiva

X

Fonte: Duverger, 1970, p. 277; 1974, p. 122; 1978, p. 17; 1980, p. 166; Elgie, 1999, p. 13; Linz,
1997, p. 101; Novais, 2007, p. 141; Pasquino, 1997, p. 130; Sartori, 1994a, pp. 131-132.

A natureza esquemática do Quadro não permite perceber a complexidade da

definição proposta por Sartori, assente na ideia de uma “dual authority structure” (Sar-

tori, 1994a, p 131), na qual o poder executivo é partilhado entre o Presidente da Re-

pública e o Primeiro-Ministro e o Governo, à medida da configuração do sistema fran-

cês (v. Novais, 2007, p. 145). Aliás, a especificação da natureza da partilha do poder é

feita essencialmente com base na constituição da V República (v. Sartori, 1994a, pp.

121-125).

Sartori é, dos autores citados, o único que exclui Portugal do semipresidencia-

lismo (v. Sartori, 1994a, pp. 129 e 138; Elgie, 1999, p. 13; Linz, 1997, p. 102; Novais,

2007, p. 211s; Pasquino, 1997, p. 136), com escassos e equivocados argumentos (v.

ponto II.3.2 e nota 544).

240 A definição de Juan Linz (1997, p. 101) contém as caraterísticas fixas indicadas na Tabela e outras,
relativas aos poderes presidenciais, “que no siempre se dan pero que se asocian frecuentemente con
sistemas de executivo dual”, designadamente a nomeação do Primeiro-Ministro, a dissolução do parla-
mento, poderes de exceção e convocação de referendo. Trata-se de quatro dos catorze poderes listados
por Duverger em Échec au roi (v. Duverger, 1978, p. 22).
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Das demais propostas importa destacar as três opções alternativas sobre a

questão dos poderes presidenciais na definição do sistema: i) a mais abrangente e apa-

rentemente ambígua fórmula de Duverger a que Novais adere; ii) a descritiva e confi-

nada escolhida por Sartori, por Linz e por Duverger na versão de 1974; iii) a eliminação

de qualquer referência a poderes, defendida por Elgie.

A ambiguidade do uso de expressões como “quite considerable powers” (Du-

verger, 1980, p. 166) ou “poderes constitucionais significativos” (Novais, 2007, p. 142)

é atenuada na medida em que tanto Duverger (1978, p. 229) como Novais (2007, p.

153) especificam quais os poderes que consideram relevantes (v. Quadro I/7).

A opção por eleger apenas o poder de dissolução do parlamento como um dos

elementos caraterizadores do semipresidencialismo, admitido como o mínimo num

contínuo onde se espera que estejam incluídos outros poderes, permitiria estabelecer

um padrão mais delimitado. Trata-se de uma caraterística que merecia ser considerada

essencial no sistema semipresidencial (v. Novais, 2007, pp. 155-157), ainda que estabe-

lecida com algum tipo de condicionamento, desde que fosse garantida certa autono-

mia decisória por parte do Presidente. Pelo contrário, nos sistemas presidencial (v.

Sartori, pp. 164-165) e parlamentar241 só em circunstâncias raras242 ou excecionais243,

nos limites do respetivo enquadramento concetual, o poder de dissolução do parla-

mento é cometido ao chefe do Estado.

Se fosse escolhida aquela caraterística, o leque dos países com sistemas semi-

presidenciais ficaria significativamente mais reduzido como se pode ver no Quadro

I/12, em relação aos casos europeus, mas também mais coerente.

De aplicação quase automática, mas não menos controversa (v. Novais, 2007,

pp. 149-151), é a opção de Elgie que descreve o sistema semipresidencial como “the

situation where a popularly elected fixed-term president exists alongside a prime mi-

nister and cabinet who are responsible to parliament” (Elgie, 1999, p. 13), sem qual-

quer alusão aos poderes do Presidente.

241 Sublinha-se, em relação ao sistema parlamentar, a condição da “autonomia decisória” com que o
poder pode ser exercido.
242 Como acontece em Itália (v. nota 670).
243 Como nos casos do Uruguai e da Venezuela (v. ponto I.1.3.2).
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Embora a adoção da fórmula de Elgie facilite uma primeira seriação dos casos a

considerar nos estudos sobre o semipresidencialismo, a partir desse momento coloca-

se, quase sempre, a questão dos poderes presidenciais, como é muito evidente tanto

nas investigações de natureza comparativa como nos estudos de caso. Menos imedia-

ta244 e nem sempre considerada é a contextualização do regime político, proposta na

definição de Novais.

Em todo o caso, as características comuns a quase todas as definições,245 que

integram inevitavelmente qualquer base para operacionalizar o conceito de semipresi-

dencialismo, são mesmo aquelas que sobressaem na formulação apresentada por El-

gie: a coexistência de um Presidente da República eleito por voto direto e universal

com um Primeiro-Ministro e um Governo que respondem perante o parlamento. O

autor acrescenta a duração fixa do mandato presidencial, condição não expressa, mas

implícita nas demais definições.

Esta será a definição de partida adotada na presente investigação, sem prejuízo

da permanente atenção aos poderes presidenciais que constitui, afinal, o cerne da

mesma.

Nas últimas décadas os casos de adoção do sistema semipresidencial multipli-

caram-se246 e as dinâmicas internas que o diferenciam dos sistemas parlamentar e

presidencial tornaram cada vez mais aliciante a investigação comparativa e os estudos

de caso, abrangendo exemplos situados em praticamente todos os continentes.

I.2.1 – Expansão do semipresidencialismo

Depois dos semipresidencialismos pioneiros da primeira metade do século

XX,247 e da França, que originou o desenvolvimento do conceito, a expansão deste sis-

tema de governo foi determinada por opções decorrentes das conjunturas nacionais,

em especial durante processos de transição democrática, influenciadas, frequente-

244 Implica sempre a escolha dos parâmetros a considerar para classificar um regime como uma demo-
cracia representativa.
245 Como exceção, a definição apresentada por Patrick O’Neil, que não considera a eleição popular do
chefe do Estado como condição necessária, entendendo que basta o poder executivo ser partilhado
entre o Governo e um Presidente com poderes significativos para o sistema poder ser considerado se-
mipresidencial (O’Neil, apud Elgie, 1999, pp. 3-4).
246 Obviamente a dinâmica de crescimento do sistema semipresidencial será maior ou menor em função
da definição que se utilize (v. ponto I.2.1).
247 Finlândia, Alemanha de Weimar, Áustria, Irlanda, Cuba e Islândia (v. Capítulo III).
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mente, por razões exógenas, tal como aconteceu com a difusão dos sistemas parla-

mentares e presidenciais, nomeada e respetivamente em relação às antigas colónias

britânicas e aos países da América Latina que se desligaram do império espanhol (v.

Lobo & Neto, 2009, p. 15; Loewenstein, 1949, p. 452).

Excetuados alguns casos248 distanciados no tempo e no espaço e sem relação

direta entre si, como, por exemplo,249 Portugal e Taiwan250, a adoção deste sistema de

governo ocorreu em ondas sucessivas impulsionadas por afinidades regionais, históri-

cas e culturais, particularmente na África francófona e lusófona e nos antigos países

comunistas do centro e leste da Europa e da ex-União Soviética (v. Elgie, 2011a, pp. 7-

12).

Um novo processo parecia emergir com as chamadas primaveras árabes, mas a

expetativa de que a queda das ditaduras instaladas pudesse conduzir a regimes demo-

cráticos, eventualmente com sistemas de governo de tipo semipresidencial, em linha

com os anteriores movimentos atrás referidos, frustrou-se ante a evolução dos acon-

tecimentos em países como o Iémen, a Líbia e a Síria. O único caso de sucesso parece

248 Não se inclui a Coreia do Sul, embora alguns autores (v. Kim, 2013, p. 326; Tsai, 2009, p. 365) classifi-
quem o respetivo sistema como semipresidencial. O modelo constitucional sul-coreano não satisfaz
todos os requisitos comuns aos principais conceitos de semipresidencialismo (v. ponto I.2), visto que o
Primeiro-Ministro e o Governo não dependem do parlamento, o qual apenas pode recomendar a respe-
tiva demissão, dispondo o Presidente do poder discricionário de aceitar ou rejeitar a proposta (v. Elgie,
2011a, p. 5; Reilly, 2011, p. 117; Shugart, 2005, p. 327; Siaroff, 2003a, p. 292).
249 A Turquia e o Quénia também passaram por experiências de semipresidencialismo com uma duração
curta. Na Turquia a eleição direta do Presidente foi adotada em 2007, mas só se concretizou em 2014,
quando o titular do cargo, em funções, terminou o mandato para que fora eleito pelo parlamento. Em
2017, na sequência da tentativa frustrada de golpe de Estado, foi aprovado, em referendo, a adoção do
sistema presidencial (v. Bastos & Barrinha, 2014, pp. 49-54; Grigoriadis, 2015, pp. 105-107 e 110). No
Quénia, para apaziguar o conflito entre o Presidente e o seu principal opositor, depois das eleições mui-
to disputadas de 2007, a Constituição foi alterada, no ano seguinte, instituindo o cargo de Primeiro-
Ministro e permitindo um divisão de poder entre os dois antagonistas. Em 2010, como o acordo de am-
bos, a lei fundamental voltou a ser reformada e o sistema presidencial restaurado (v. Kramon & Posner,
2011, pp. 91-96).
250 A história constitucional de Taiwan é indissociável do processo secessionista do final dos anos qua-
renta do século passado. Em 1947, pouco antes da vitória comunista na guerra civil, a República da Chi-
na aprovou uma Constituição de tipo parlamentar, que não chegou a ser plenamente implementada em
Taiwan, uma vez que o território ficou sujeito uma ditadura “benign” (Wu, 2007, p. 203) de tipo presi-
dencial, de Chiang Kai-shek e, depois, do seu filho, Chiang Ching-kuo. Durante o período de transição
democrática, após a revogação, em 1991, das normas temporárias que regeram o período da ditadura,
vigorou a Constituição de 1947. A evolução no sentido do semipresidencialismo iniciou-se com altera-
ções à lei fundamental visando o reforço dos poderes do Presidente Lee Teng-hui, que conduziu a tran-
sição, culminando com a sua eleição por voto popular, em 1996. O processo completou-se com a apro-
vação da reforma constitucional de 1997, a qual acrescentou à eleição direta do chefe do Estado a pos-
sibilidade de o parlamento fazer cair o Governo mediante a aprovação de uma moção de censura, situa-
ção não prevista anteriormente, apesar da raiz parlamentar da Constituição de 1947 (v. Wu, 2007, pp.
202-207; Wu & Tsai, 2011, pp. 175-178).
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ser a Tunísia, depois da evolução do Egito no sentido da autocracia, embora ambos

tenham adotado constituições que estabelecem sistemas enquadráveis no conceito de

semipresidencialismo251 (v. Hinnebusch, 2015, pp. 369-372; Stacher, 2015, pp. 259 e

265-270).

Relativamente aos movimentos sincrónicos mencionados importa destacar que,

por um lado, é geralmente reconhecida a influência direta dos modelos constitucionais

francês e português nas leis fundamentais dos países das antigas colónias africanas (v.

Elgie & Moestrup, 2007, pp. 241-242; Novais, 2007, p. 137; Wu, 2011, p. 27) e, por

outro, é identificado um certo “institutional mimetism”252 (Elgie, 2011a, p. 13), propa-

gado em determinados contextos regionais e temporais, no sentido da adoção de um

sistema que assegurasse transições democráticas em que o poder não estivesse con-

centrado nem num Presidente demasiado poderoso nem num parlamento formado

com base em partidos políticos escassamente consolidados, como aconteceu naqueles

casos e também em algumas transições do antigo bloco soviético.

Na gestão das tensões sistémicas internas, durante o processo constituinte, o

modelo foi encarado por uns como uma forma de partilha do poder que contribuísse

para assegurar uma transição sem sobressaltos (v. Conac, 2007, pp. 85-86; Frison-

Roche, 2007, p. 57), por outros, como o mecanismo de redução dos poderes de Presi-

dentes com um passado autocrático (v. Elgie, 2011a, p. 14) e, por outros ainda, como o

instrumento para a restauração, mais ou menos encapotada, de formas centralistas e

personalistas de exercício do poder (v. Elgie & Moestrup, 2007, pp. 245-246; Frison-

Roche, 2007, p. 57).

A Constituição francesa de 1958, com a alteração introduzida em 1962, serviu

de modelo a Constituições que vigoram ou vigoraram253 nos países formados nos terri-

tórios do continente africano que a França colonizou: Argélia, Burkina Faso, Camarões,

Comores, República Centro Africana, Chade, Gabão, Mali, Mauritânia, Níger, República

251 V. Pickard, 2014, pp. 261-263; Szmolka, 2014, pp. 86-87.
252 Frison-Roche (2005, p. 51) já tinha usado a expressão “mimétisme institutionnel” para se referir à
replicação de normas constitucionais sobre a eleição, o mandato e os poderes dos Presidentes, em al-
guns países europeus que abandonaram o modelo comunista e optaram pelo semipresidencialismo.
253 À exceção de Burundi, Comores e República do Congo, cuja evolução mais recente foi para o sistema
presidencial (v. Elgie, 2011a, pp. 8-11; Moestrup, 2011b, p. 137), todos os países referidos são repúblicas
com sistemas semipresidenciais (v. Elgie, 2011a, pp. 8-10), embora muitos deles tenham atravessado
períodos que não merecem tal classificação, devido a interregnos autoritários com suspensão dos respe-
tivos quadros constitucionais, ou por terem alterado as Constituições adotando, temporariamente, o
sistema presidencial (v. os exemplos do Burkina Faso e do Senegal, no Capítulo III).
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do Congo, Senegal, Togo e Tunísia (v. Conac, 2007, pp. 84-86; Elgie, 2011a, pp. 8-9 e

11; Wu, 2011, pp. 33-34).254 Influenciou também as Constituições de outros países

francófonos, designadamente o Burundi, a República Democrática do Congo e o Ruan-

da, ex-possessões belgas (v. Conac, 2007, pp. 50), para além de antigas colónias fran-

cesas em diferentes continentes, como o Haiti (v. Moestrup, 2011a) e o Vietname do

Sul.255

Na generalidade dos referidos países africanos começaram por ser adotadas,

após as independências, na década de sessenta do século passado, Constituições que,

baseadas no texto original da lei fundamental gaulesa de 1958, conferiam importantes

poderes ao Presidente da República, num contexto de ausência de pluralismo. Só nos

anos noventa, na fase de transição democrática, a opção pelo semipresidencialismo se

generalizou, depois de algumas experiências anteriores desfasadas no tempo e com

caráter pontual, nomeadamente no Burkina Faso (Alto Volta), Gabão, Madagáscar,

República do Congo (Congo-Léopoldville) e Senegal (v. Conac, 2007, pp. 80-83).

Também a Constituição portuguesa de 1976, com a revisão de 1982, inspirou,

em maior ou menor grau, as de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São

Tomé e Príncipe adotadas após o fim do regime de partido único (v. Canotilho, 2003,

pp. 611-612; Miranda, 2010, pp. 122-123; Neto & Lobo, 2014, pp. 452-453) e também

a de Timor-Leste aprovada depois da independência (v. Feijó, 2013, p. 60; Neto & Lo-

bo, 2014, pp. 542-543; Vasconcelos, 2011, p. 3).

Todas aquelas antigas colónias portuguesas consagraram nas referidas consti-

tuições um sistema compatível com as definições de semipresidencialismo256 apresen-

tadas no presente capítulo (v. Neto & Lobo, 2014, p. 452),257 pese embora o facto de

254 Em relação a estes países v. Conac, 2007, pp. 84-91, bem como a análise dos casos do Burkina Faso e
do Senegal no Capítulo III, no contexto dos semipresidencialismos existentes antes de 1976.
255 Sobre o Vietname do Sul v. Capítulo III.
256 Miranda (2010, pp. 119-120) alude a sistemas de governo “com acentuada parlamentarização em
Cabo Verde, presidencialista em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau e semipresidencial em S. Tomé e
Príncipe”. Esta avaliação é convergente com a de Guedes (2007, p. 25) quanto aos países continentais,
mas este considera, relativamente aos outros, que é Cabo Verde o que representa “um semi-
presidencialismo mais ‘autêntico’”.
257 Sobre os sistemas semipresidenciais nas antigas colónias portuguesas: i) Angola, v. Feijó, 2007, pp.
33-40 e 43; Santos, 2009, pp. 59-67 e 74-7; ii) Cabo Verde, v. Canas & Fonseca, 2007, pp. 124-133; Costa,
2009, pp. 110-119; iii) Guiné-Bissau, v. Azevedo, 2009, pp. 142-152 e 168-170; Novais, 1996, pp. 104-
130; iv) Moçambique, v. Macuane, 2009, pp. 181-183 e 187-199; Manning, 2007, pp. 127-132; v) S. To-
mé e Príncipe, v. Seibert, 2009, pp. 202-223; vi) Timor-Leste, v. Feijó, 2013, pp. 54-62; Feijó, 2014, pp.
270-271 e 273-276; Vasconcelos & Cunha, 2009, pp. 237-259.
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as vicissitudes das transições democráticas e o desfasamento entre a law in the books

e a law in action, manifesto em alguns casos e em alguns períodos, obrigarem a uma

avaliação prudente do enquadramento respetivo (v. Guedes, 20007, pp. 14-25; Novais,

2007, p. 137).258

Angola constituirá o caso mais duvidoso do funcionamento do sistema como

efetivamente semipresidencial dada a “authoritarian nature” (Neto & Lobo, 2014, p.

440) do regime. Foi, aliás, o único país que se afastou em absoluto do modelo, quando

a Constituição aprovada em 2010 consagrou, em sua substituição, um sistema híbrido

(v. Neto & Lobo, 2014, p. 452) peculiar. 259

Os restantes casos podem dividir-se, recorrendo à classificação de Shugart e

Carey (2007), entre sistemas: i) de tipo president-parliamentary, em Moçambique e

Guiné Bissau,260 onde o Governo responde politicamente perante o parlamento e pe-

rante o Presidente, que tem o poder de nomear e demitir os respetivos membros, com

a diferença de, em Moçambique,  não existirem restrições constitucionais ao poder de

demissão e, na Guiné, o mesmo só poder ser exercido “em caso de grave crise política

que ponha em causa o funcionamento das instituições da República” (artigo 104/2 da

Constituição); ii) de tipo premier-presidential, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e

Timor-Leste, 261 onde os governos respondem politicamente apenas perante o parla-

mento, nos dois primeiros casos, ou, respondendo também perante o Presidente, em

Timor-Leste, o Primeiro-Ministro é necessariamente o indigitado pela força política

258 Elgie (2011a, p. 6) faz depender a classificação apenas da vigência de um texto constitucional que
institua um sistema semipresidencial, não entrando em linha de conta com a natureza do regime políti-
co em que se desenvolva o respetivo funcionamento efetivo. Pelo seu lado, Wu (2011, pp. 33-34) assina-
la cada país que considera “non-democratic”, sem prejuízo de os incluir na lista dos semipresidenciais.
259 Em Angola, apesar do advento do multipartidarismo, o poder continuou, até às eleições de 2017,
concentrado na figura do Presidente Eduardo dos Santos, independentemente do sistema de governo
formalmente instituído. O sistema semipresidencial que vigorou, na letra da lei fundamental, desde
1992, foi substituído por um sistema “atípico (especificamente angolano)” (Alexandrino, 2013, p. 24),
consagrado na nova Constituição de 2010. Trata-se de um modelo com alguns elementos do sistema
presidencial, na medida em que o poder executivo é conferido ao chefe do Estado e este é eleito por
voto popular. No entanto, inclui “singularidades” (Alexandrino, 2013, p. 23) constitucionais que impe-
dem o enquadramento na tipologia clássica dos sistemas de governo: i) as eleições presidenciais foram
objeto de fusão com as legislativas, sendo candidato à presidência o primeiro nome de cada uma das
listas concorrentes no círculo nacional para o parlamento e eleito aquele que encabeçar a lista mais
votada; ii) o vice-Presidente corresponde ao segundo nome da mesma lista; iii) o Presidente pode auto-
demitir-se, arrastando consigo a Assembleia Nacional e provocando novas eleições (v. Alexandrino,
2013, pp. 23-25; Miranda, 2010, pp. 134-135).
260 V. artigos 160, 207 e 208 da Constituição de Moçambique e 69º, 103º e 104º/2 da Constituição da
Guiné-Bissau.
261 V. artigos 185º, 194º, 198º/1 e 202º da Constituição de Cabo Verde, 110º/1 e 2, 113º, 114º e 117º/2,
da Constituição de São Tomé e Príncipe e 106º, 107º e 112º/2 da Constituição de Timor-Leste.
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vencedora das eleições e o Governo só pode ser demitido por iniciativa presidencial

autónoma nas mesmas condições excecionais consagradas na Constituição Portugue-

sa, tal como acontece também em São Tomé e Príncipe, mas não em Cabo Verde262 (v.

Moestrup, 2011b, pp. 147-148; Neto & Lobo, 2014, pp. 444-445 e 452).

No conjunto dos países pós-comunistas onde foram desencadeados processos

de transição democrática, na Europa, Cáucaso e Ásia Central, oito optaram por um

sistema parlamentar e seis pelo presidencial, enquanto o semipresidencialismo foi a

escolha feita nos catorze263 restantes, designadamente: Arménia, Bulgária, Cazaquis-

tão, Croácia, Eslovénia, Lituânia, Macedónia, Moldávia, Mongólia, Polónia, Quirguistão,

Roménia, Rússia e Ucrânia (v. Elgie, 2011a, pp. 8-9 e 11; Protsyk, 2011, p. 99; Wu,

2011, p. 23). Mais tarde, quando se cindiu a República da Sérvia e do Montenegro, os

dois novos estados adotaram também este sistema de governo (v. Wu, 2011, p. 23).

De todos os referidos, apenas a Moldávia trocou, em 2000, o semipresidencialismo

pelo parlamentarismo (v. Elgie, 2011a, pp. 9 e 11; Roper, 2008, pp. 119-123; Sedelius &

Ekman, 2010, p. 508). Em sentido contrário, a Bielorrússia, a Geórgia, a Eslováquia e a

República Checa passaram a ter um sistema semipresidencial, depois de terem adota-

do, no início da transição, um sistema presidencial, os dois primeiros, e parlamentar,

os restantes (v. Protsky, 2011, pp. 113-114).

A escolha deste sistema de governo por muitos dos países que integraram a

União Soviética surgiu, em certa medida, como uma decorrência do modelo de lide-

rança dual da própria União, particularmente percetível no período final da sua exis-

tência, depois da criação do cargo de Presidente, em 1990, assumido por Mikhail Gor-

bachev, até então presidente do Soviete Supremo, que passou a partilhar o poder exe-

262 Em Cabo Verde o Presidente tem apenas o poder de decidir demitir o Governo após a aprovação de
uma moção de censura no parlamento, sendo a demissão automática em caso de aprovação de duas
moções de censura na mesma legislatura (artigo 202º/1/f e 2 da Constituição).
263Elgie (2011a, pp. 9 e 11), com reservas (v. 2007, pp. 7 e 8), e Wu (2011, p. 21) incluem o Azerbaijão
entre os países semipresidencialistas, enquanto Protsky (2011, p. 109) o considera presidencial. Esta
última parece ser a classificação mais adequada uma vez que o Governo só responde perante o Presi-
dente (v. artigo 114/III da Constituição). Ainda que a nomeação do Primeiro-Ministro careça de autori-
zação parlamentar e o executivo possa ser alvo de moção de censura, a respetiva demissão é da exclusi-
va e discricionária competência do Presidente (v. artigos 95/9 e 14, 109/4 a 6 e 118 da Constituição). Em
2007, Elgie considerava que o Azerbaijão, a Coreia do Sul e Moçambique estavam todos na mesma situ-
ação, “very close to the standard requirement for semi-presidentialism” (Elgie, 2007, p. 8), acabando
por os classificar nesta categoria. Em 2011 afastou a Coreia do Sul, atendendo àquela competência pre-
sidencial (v. Elgie, 2011a, p. 5), critério que não afeta Moçambique, dado que o parlamento moçambi-
cano pode provocar a demissão do Governo, embora apenas mediante a rejeição, por duas vezes, do
respetivo programa (v. artigo 159/f da Constituição).
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cutivo com o Governo liderado por um Primeiro-Ministro (v. Huskey, 2007, pp. 162). O

semipresidencialismo foi depois adotado pela Rússia (v. White, 1999, pp. 217-221) e

mimetizado pela maior parte264 das outras antigas repúblicas soviéticas que vieram a

fundar a Comunidade de Estados Independentes.

Relativamente aos países ex-comunistas do centro e leste da Europa e também

à Lituânia, a opção resultou mais do facto de ser este sistema de governo o ponto de

encontro natural entre as elites e as forças ligadas ao regime cessante e aqueles que se

lhes opunham,265 defensores de uma alternativa de tipo presidencial ou parlamentar

em função das circunstâncias que pareciam mais favoráveis,266 a uns e a outros, e dos

receios sobre o regresso de formas autoritárias de poder (v. Elgie, 2011a, p. 13; Ged-

des, 1996, pp. 27-29). Foi o compromisso possível, como já tinha sido, em contextos

históricos e ideológicos diferentes, na Finlândia e na Áustria (v. Capítulo III e Frison-

Roche, 2005, pp. 357-360).

A evolução dos processos de transição tem sido desigual, com uma notória di-

ferenciação entre os países do primeiro grupo que se mantiveram na órbita da Rús-

sia,267 e os do segundo, que aderiram à União Europeia ou dela se aproximaram, aos

quais importa acrescentar a Lituânia, a Moldávia e a Ucrânia (v. Cameron & Orenstein,

2012, pp. 6-13). Enquanto estes, que escolherem preferencialmente o modelo premi-

er-presidential (v. Protsyk, 2011, pp. 110-115), têm, salvo exceções pontuais, consoli-

dado o funcionamento democrático das suas instituições,268 os primeiros, incluindo a

Rússia, optaram, em regra, pelo modelo president-parliamentary (v. Protsyk, 2011, pp.

110-115) e estagnaram ou regrediram no caminho para a democracia, mantendo-se

como regimes abertamente autoritários ou como regimes híbridos “that combine de-

264 Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão e Ucrânia (v. Ludwikowski, 1993, p. 166).
265 V. a descrição de alguns processos negociais in Ester, 1993, pp. 188-194 e 196-197 e Geddes, 1996,
pp. 23-30.
266 Frye (1997, pp. 532-534 e 546-547) destaca a importância dos processos negociais e do grau de incer-
teza enfrentado pelos protagonistas nos períodos de transição e de criação das movas instituições, sali-
entando que as expetativas que os diferentes grupos alimentavam em matéria de resultados eleitorais
influenciaram as opções sobre os poderes presidenciais e sobre a forma de eleição do chefe do Estado,
nos países pós-comunistas.
267 Essencialmente os países com sistemas presidenciais membros da Organização do Tratado de Segu-
rança Coletiva, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão, para além da Rússia. Esta organização
foi formada em 2002 e dela não fazem parte nem a Moldávia nem a Ucrânia, que tinha integrado a Uni-
ão Soviética e participado, em 1991, na fundação da Comunidade de Estados Independentes (v. Came-
ron & Orenstein, 2012, p. 3; Ludwikowski, 1993, p. 166).
268 Todos classificados, em 2013, como “democracy” ou “full democracy” por Polity IV, tal como a Mon-
gólia, que não integra nenhum dos grupos (v. Polity IV Individual country regime trends, 1946-2013, in
Polity IV, acedido em 2 de maio de 2016, em http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm).
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mocratic and authoritarian elements” (Cameron & Orenstein, 2012, p. 39),269 evidenci-

ando uma quebra generalizada ao nível dos direitos e liberdades e adotando procedi-

mentos que suscitam uma sistemática contestação dos respetivos processos eleitorais

(v. Bader, 2012, pp. 51-53; Cameron & Orenstein, 2012, pp. 2 e 14-24).

Independentemente de o semipresidencialismo se ter afirmado como uma real

alternativa aos dois sistemas de governo clássicos, foram, até hoje, poucos os casos em

que a sua adoção se deu fora do contexto fundacional de um novo Estado, como acon-

teceu com a Finlândia, a Irlanda e Timor-Leste, ou de rotura com regimes não demo-

cráticos, como no conjunto de casos englobados nas três ondas atrás mencionadas e

em casos anteriores como Cuba, Portugal, Peru e Taiwan, entre outros.

Isto não significa que se trate claramente de um sistema transitório que, uma

vez consolidados os regimes democráticos, evolua no sentido do presidencialismo ou

do parlamentarismo.270 Como é possível verificar na súmula organizada por Elgie

(2011a, pp. 8-9 e 2013) muito poucas democracias consolidadas mudaram para outro

sistema depois de terem escolhido o semipresidencial. Os únicos casos registados são

a Moldávia, em 2001, e o Quénia, já em 2010,271 sem contar com as situações da Áus-

tria e da Alemanha, em 1933, motivadas pelo despontar do nazismo, sendo que a Áus-

tria retomou o sistema semipresidencial depois de recuperar a independência e a Ale-

manha optou pelo parlamentar no fim da guerra (v. pontos III.1.2 e III.2.1.1).

I.2.2 – Eleição do Presidente, designação do Primeiro-Ministro e duração dos

mandatos no sistema semipresidencial

Enquanto nos sistemas parlamentares existe apenas uma eleição de âmbito na-

cional que determina quem governa, sendo, por isso, classificada consensualmente

como de “primeira-ordem”, nos sistemas presidenciais esta classificação deve recair,

269 Segundo Polity IV, em 2013 apenas o Quirguistão estava classificado como “democracy”. A Bielorrús-
sia e o Cazaquistão tinha a classificação de “autocracy” e a Arménia e a Rússia a de “open anocracy” (v.
referência da página de Polity IV na nota anterior).
270 Linz (1997, pp. 120-121) admitia, como hipótese, que o semipresidencialismo viesse a ser uma via da
transição entre o presidencialismo e o parlamentarismo, na América Latina.
271 A avaliação diacrónica feita em Polity IV revela que a Moldávia tem mantido a classificação de “de-
mocracy” desde 1994 e o Quénia desde 2004. Em relação à Áustria e à Alemanha, o período anterior a
1945 não está avaliado. Em todos os demais casos os períodos relevantes, correspondentes à vigência
do sistema semipresidencial e imediatamente anteriores e posteriores mereceram uma pontuação infe-
rior ao mínimo de 6, necessário para a classificação como “democracy” (v. referência da página de Polity
IV na nota 268).
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segundo alguns, na escolha por voto universal do Presidente da República, remetendo-

se para a categoria de “segunda-ordem” a eleição dos deputados e senadores (v. Nor-

ris, 1997b, p. 111; Reif & Schmitt, 1980, p. 8), embora outros defendam que ambas

devem ser incluídas na primeira categoria, porque as legislativas também influenciam

fortemente o modo como o país é governado (v. Elgie & Fauvelle-Aymar, 2012, p.

1601).

No semipresidencialismo, a classificação das eleições legislativas e presidenciais

como de primeira ou de segunda-ordem não é consensual, podendo ser influenciada

por diferentes fatores, como os maiores ou menores poderes do Presidente (v. Elgie &

Fauvelle-Aymar, 2012, p. 1602-1603; Freire, 2004, pp. 54-55; Magalhães, 2007, pp.

265-268 e 282-284), a proximidade entre os dois atos eleitorais (v. Magalhães, 2007, p.

283) ou tratar-se de eleição presidencial sem a participação do incumbente ou da re-

candidatura deste a um novo mandato (v. Fortes & Magalhães, 2005, p. 899).

Elgie & Fauvelle-Aymar, (2012, p. 1615-1617) sugerem que, melhor do que tra-

tar de forma dicotómica esta tipologia, “the distinction should be understood as a con-

tinuum ranging from less important to more important elections” (p. 1617) e que nos

sistemas semipresidenciais onde os Presidentes têm mais poder as eleições para o che-

fe do Estado são percebidas pelos eleitores como mais importantes do que as legislati-

vas.

O conceito de eleições de primeira e de segunda ordem foi desenvolvido por

Karlheinz Reif e Hermann Schmitt (v. Fortes & Magalhães, 2005, p. 891; Norris, 1997b,

p. 111) em 1980, num artigo que tem por base as eleições para o Parlamento Europeu

e onde, complementarmente, os autores esclarecem que “in France, presidential elec-

tions… are the first-order elections”, “the most decisive”, podendo apresentar-se como

controverso se as legislativas “are second-order or first-order” (Reif & Schmitt, 1980, p.

40). Mais tarde, Reif (1997, p. 122) aprofundou a questão manifestando-se no sentido

de considerar de segunda ordem as eleições para a Assembleia Nacional realizadas

num curto espaço de tempo depois de eleições presidenciais e de primeira ordem as

realizadas fora deste contexto.
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Em princípio, as eleições de segunda-ordem são menos participadas, mais favo-

ráveis aos pequenos, aos novos e aos partidos de protesto, merecem menor atenção

por parte da comunicação social e são aproveitadas, quando realizadas a meio do

mandato, para castigar o Governo em funções (v. Freire, 2004, pp. 74-77; Lijphart,

1997c, p. 6; Reif & Schmitt, 1980, pp. 9-11 e 14; Reif, 1997, pp. 118). Em contrapartida,

as eleições de primeira ordem podem produzir um efeito de post-electoral euphoria

(Reif, 1997, p. 117) favorecendo o partido que as venceu, nas eleições de segunda or-

dem realizadas num curto intervalo de tempo em relação às primeiras (v. Freire, 2004,

p. 72; Reif, 1997, p. 117).

Um estudo levado a efeito por Tavits (2009b, pp. 50-51) sugere que: i) as elei-

ções presidenciais têm, nos sistemas semipresidenciais,272 uma participação 6% inferi-

or, em média, às eleições legislativas; ii) nos sistemas parlamentares as eleições de

deputados contam com uma participação superior em 5%, em média, relativamente ao

mesmo tipo de eleições no semipresidencialismo. A explicação pode estar numa certa

fadiga do eleitorado perante a sucessão de diferentes atos eleitorais (v.Tavits, 2009b,

p. 51-52). Mas outros estudos mostram também que a abstenção diminui quando as

eleições presidenciais e legislativas são simultâneas (v. Elgie & Fauvelle-Aymar, 2012,

p. 1601; Tavits, 2009a, pp. 48-49) e que “in semi-presidential countries with powerful

presidents, turnout is higher at presidential elections than legislative elections” (Elgie

& Fauvelle-Aymar, 2012, p. 1615).273

Importa ainda ter em consideração a potenciação dos poderes presidenciais

que pode ser gerada através da realização de eleições sincronizadas (v. Siaroff, 2003a,

pp. 303-304), decorrendo as parlamentares em simultâneo (concurrent elections) ou

em data posterior e próxima (honeymoon elections) à das presidenciais (v. Shugart &

Carey, 1992, pp. 261-264). Em ambos os casos é elevada a possibilidade de o partido

do Presidente reunir as condições suficientes para formar Governo, evitando-se, nos

sistemas semipresidenciais, as situações de coabitação (v. Shugart & Carey, 1992, pp.

261-264).

272 Designado pelo autor como “parliamentary democracies with direct presidential elections” (Tavits,
2009b, p. 50).
273 No mesmo sentido, v. Fortes e Magalhães, 2005, pp. 917-918.
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Siaroff (2003a, p. 300) identificava a Roménia como o único país europeu com

sistema semipresidencial que tinha concurrent elections. Essa situação alterou-se a

partir de 2003, uma vez que a Constituição aprovada nesse ano e atualmente vigente

criou um desfasamento entre os mandatos do parlamento e do Presidente, alargando

para 5 anos este último (cf. artigo 83/1).274 Assim, o único país que tem realizado elei-

ções sincronizadas, de tipo honeymoon, é a França, desde a reforma constitucional de

2000 (v. ponto III.2.1.2), com as vantagens que são conhecidas para a posição do Pre-

sidente (v. Elgie, Bucur, Dolez & Laurent, 2014, p. 468).

Finalmente, e em consonância com o que já ficou escrito sobre a vantagem do

incumbente nos sistemas presidencial e parlamentar, também nos sistemas semipresi-

denciais essa vantagem tem sido amplamente evidenciada relativamente à eleição do

chefe do Estado, o que influencia negativamente a qualidade das opções alternativas,

a competitividade e a participação (v. Jalali, 2012, pp. 257 e 258).

Ao contrário da multiplicidade de fórmulas de eleição dos chefes do Estado nos

sistemas presidências e nas democracias parlamentares republicanas, nos sistemas

semipresidenciais a regra é a da eleição por voto universal direto e por maioria absolu-

ta dos votos expressos275, com recurso, se necessário, a uma segunda volta entre os

candidatos mais votados (v. Elgie, 2015, p. 315276). É assim em quase todos os países

europeus com este sistema de governo,277 incluindo a Irlanda, onde a maioria absoluta

é lograda com recurso a um sistema de voto alternativo278 que dispensa a realização

de uma segunda votação.279

274 Anteriormente os mandatos eram de quatro anos (cf. artigos 60 e 83 da Constituição de 1991), conti-
nuando a ser este o período de duração das legislaturas (cf. artigo 63/1 da Constituição de 2003).
275 Na Macedónia é exigida, na primeira volta, a maioria absoluta do total de eleitores inscritos e, na
segunda volta, a maioria dos votos desde que a participação tenha sido superior a 40%. Caso contrário,
tem de ser repetido todo o processo eleitoral (v. artigo 81 da Constituição e Schmidt & Stegmaier, 2014,
p. 211).
276 Elgie (2015, p. 315) afirma que, com exceção da Irlanda, “all European countries use a two-round run-
off system to elect presidents”. Não exceciona a Islândia, único caso em que vigora um sistema de maio-
ria relativa com uma só volta, (v. nota 280).
277 Artigos das Constituições em vigor: Áustria, 60/2; Bulgária, 93/3 e 4; Croácia, 95; Eslováquia, 101/4;
Eslovénia, 103; Finlândia, 54; França, 7; Lituânia, 78; Macedónia, 81; Polónia, 127/4 a 5; República Che-
ca, 56/2 e 3; Roménia, 81/2 e 3. Em três países a matéria está regulada na legislação eleitoral: Monte-
negro, Law on election of President (2007), artigos 16 e 17; Sérvia, Law on Election of the President of
the Republic (2007), artigos 18 a 21; Ucrânia, Law on Presidential Election (v. Herron, 2010, p. 762).
278 V. notas 651 e 652.
279 V. artigo 12/2/3º da Constituição e ponto II.1.3 da Tese.
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Como exceção à regra da maioria absoluta, o sistema eleitoral na Islândia é de

maioria relativa, com uma única volta, dispensável mesmo caso exista apenas um can-

didato.280 Outra exceção pode verificar-se na Lituânia onde, vigorando o princípio da

maioria absoluta, se admite a hipótese de eleição por maioria relativa qualificada caso

a abstenção ultrapasse os 50% e o candidato mais votado reúna um número de votos

não inferior a 1/3 do total dos eleitores inscritos.281

Quadro I/8: Duração e limitação dos mandatos dos Presidentes nos sistemas semi-
presidenciais europeus282

Sem limitação Com limitação
Anos Dois mandatos consecutivos Dois mandatos

4 Islândia
5 Eslováquia, Eslovénia, França,

Lituânia, Portugal, República
Checa, Ucrânia

Bulgária, Croácia, Polónia, Mace-
dónia, Montenegro, Roménia,

Sérvia
6 Áustria, Finlândia
7 Irlanda

Fonte: Constituições dos países indicados;283 Elgie, 2015, pp. 313 e 316-318

A mesma uniformidade não se verifica nos processos de designação do chefe

do Governo e de formação do executivo, designadamente quanto ao papel que nos

mesmos desempenham os Presidentes da República e os parlamentos.

Nos sistemas semipresidenciais europeus é possível encontrar onze distintas

modalidades de designação do chefe do executivo.

280 V. artigo 5 da Constituição da Islândia; Kristinsson, 1999, pp. 86-87; Novais, 2007, p. 208; ponto II.1.5
da Tese.
281 V. artigo 81 da Constituição.
282 Lista elaborada a partir de Cheibub (2007, p. 45), Elgie (2015, p. 313) e Siaroff (2003a, pp. 299-300).
Não inclui países transcontinentais, como a Geórgia, a Rússia e a Turquia, entre outros.
283 Artigos das Constituições em vigor: Áustria, 60/5; Bulgária, 93/1; Croácia, 95; Eslováquia, 101/2 e 4 e
103/2; Eslovénia, 103; Finlândia, 54; França, 6; Irlanda, 12/2/3º; Islândia, 6; Lituânia, 81; Macedónia, 80;
Montenegro, 97; Polónia, 127/2; Portugal, 123/1 e 128/1; República Checa, 55 e 57/2; Roménia, 81/4 e
83/1; Sérvia, 116; Ucrânia, 103.



Vasco Franco

90

Quadro I/9: Designação do Primeiro-Ministro nos sistemas semipresidenciais euro-
peus

Presidente
Nomeia284 Nomeia, por indicação do Propõe para

eleição pelo
parlamentoParlamento

Parlamento Partido mais votado
ou coligação

Aprecia programa
sem votação obrigató-
ria

Áustria,
França
Islândia
Portugal

Aprova programa por
maioria simples

Eslováquia
República Checa

Lituânia

Aprova programa ou
elege Governo por
maioria absoluta

Croácia
Polónia
Sérvia

Macedónia

Aprova programa por
maioria absoluta das
duas câmaras

Roménia285

Elege PM por maioria
absoluta

Ucrânia Eslovénia

Aprova nomeação
Elege PM por maioria
simples

Irlanda Bulgária Lituânia,
Montenegro

Fonte: Autor, com base nos textos constitucionais respetivos 286

É muito nítido o contraste entre a grande variedade de modalidades de desig-

nação dos primeiros-ministros e a uniformidade quase absoluta verificada na forma de

eleição dos chefes do Estado.

Sobressai ainda da Tabela a fórmula de viabilização dos governos em quatro

dos sistemas semipresidenciais mais antigos,287 facilitando a formação de executivos

minoritários ao dispensar a realização de votação do programa no parlamento e, em

sentido inverso, os sete casos em que se se exige uma maioria absoluta.

284 Inclui as situações em que a Constituição prescreve expressamente que devem ser tidos em conta os
resultados eleitorais e/ou devem ser ouvidos os partidos representados no parlamento.
285 O Presidente consulta o partido que tiver maioria absoluta ou, não existindo, todos os partidos.
286 V. os seguintes artigos das Constituições: Áustria, 70; Bulgária, 84/6, 99; Croácia, 110, Eslováquia,
84/2, 102/g, 110 e 113, Eslovénia, 111, França, 8, 49; Irlanda, 13/1/1º; Islândia, 15, Lituânia, 67/6 e 7,
84/4, 92; Macedónia, 90; Montenegro, 82/12, 95/5, 103; Polónia, 144/11, 154/1; Portugal, 133/f, 187/1,
192; República Checa, 62/a, 68; Sérvia, 112/3, 127; Ucrânia, 83, 106/9, 114.
287 De Winter (pp. 135-136) sintetiza as diferentes regras para a formação dos governos, aplicáveis nos
sistemas parlamentares e semipresidenciais e subdivididas entre positive e negative rules. Entre as pri-
meiras aponta os exemplos: i) da Alemanha, onde o chanceler tem de ser eleito por maioria absoluta ou,
à terceira tentativa, por maioria relativa; ii) da Bélgica, Itália e Grécia, entre outros, onde o Governo
precisa de aprovação por maioria relativa. Entre as segundas, os caso do Reino Unido, Dinamarca e No-
ruega, onde o executivo não tem de se submeter a uma votação expressa do parlamento no momento
da investidura (v. também Bergman, 1993a, pp. 287-288).
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As soluções constitucionalmente previstas para superar o impasse resultante

da não obtenção das maiorias requeridas para a formação do Governo são apresenta-

das no ponto seguinte.

I.2.3 Poderes do Presidente da República no sistema semipresidencial

Ao analisar os sistemas de governo semipresidenciais, ou mistos, Cheibub

(2009, pp. 1396-1398) sublinha que “identifying a democratic constitution as mixed

does not really convey the way the system actually operates”. Têm uma complexidade

maior do que a dos sistemas de tipo presidencial e de tipo parlamentar, que dispõem

de características básicas homogéneas: i) no primeiro, “the president, once chosen, is

the head of the government, which, once formed, cannot be dismissed by the assem-

bly”; ii) no segundo, “the government is subject to the confidence of a legislative ma-

jority, which, if lost, implies the dismissal of government as a whole”.

No semipresidencialismo existem elementos essenciais ao funcionamento do

sistema que não são homogéneos, quer na previsão constitucional, quer na prática

política. 288 Há constituições que conferem ao chefe do Estado poderes relevantes co-

mo os de nomear o Primeiro-Ministro e demitir livremente o Governo ou o de dissol-

ver, sem restrições, o parlamento, e outras que não lhe conferem todos esses poderes

ou os limitam de forma significativa; há Presidentes que usam plenamente os poderes

de que dispõem e há outros que habitualmente não fazem uso deles, como se, na prá-

tica, não existissem.

Importa, pois, ilustrar, a partir dos exemplos dos semipresidencialismos euro-

peus, em coerência com a opção feita relativamente ao sistema parlamentar, até onde

podem ir tais diferenças, começando por identificar quais os poderes que, para o efei-

to, devem ser considerados, a partir das propostas de alguns dos autores mais citados.

As tentativas de avaliação dos poderes presidenciais têm-se sucedido, seguindo

critérios: i) de tipo dicotómico, pontuando com 1 ou com 0 cada situação considerada,

288 Adaptando o conceito de Easton (1965/2006, pp. 133-139), de variáveis essenciais e variáveis não
essenciais, é possível afirmar que nos sistemas presidencial e parlamentar as primeiras se mantêm ho-
mogéneas, enquanto outras, não essenciais, podem assumir contornos diferenciados, ao passo que no
semipresidencialismo é possível encontrar também variáveis essenciais diferenciadas de Constituição
para Constituição. Em qualquer dos casos, entenda-se por variáveis essenciais as descritas acima (v.
Cheibub, 2009, pp. 1396-1398).
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caso ela se verifique ou não (Siaroff, 2003a, pp. 293-306); ii) de intensidade, atribuindo

um valor variável em função da maior ou menor efetividade do efeito produzido

(McGregor, 1994, pp. 25-29; Metcalf, 2000, pp. 668-678; Roper, 2002, pp. 258-260;

Shugart & Carey, 1992, p. 150; Strøm, Müller, Bergman e Nyblade, 2006, p. 677); iii)

usando outros métodos, nomeadamente de tipo inter-relacional entre os diversos po-

deres (Fortin, 2012).

As propostas de Metcalf, Roper, Shugart e Carey, Siaroff289 e Strøm, Müller,

Bergman e Nyblade são contidas quanto à enumeração dos poderes relevantes,290 en-

quanto outros autores (Armingeon & Careja, 2005; Frye, 1997; McGregor, 1994) optam

por listas mais extensas e exaustivas291.

Umas e outras, constituindo propostas vocacionadas para uma avaliação com-

parativa a nível macro dos sistemas de Governo e de alguns aspetos do respetivo fun-

cionamento, carecem de ajustamentos quando se pretende aprofundar o nível de aná-

lise para desenvolver estudos de caso. Por exemplo, o modelo de Shugart e Carey, de-

vido ao facto de seguir estritamente o critério da law in books, descartando a evidência

das interações consolidadas pela prática política da law in action,292 induz resultados

geralmente aceitáveis quanto à configuração jurídico constitucional mas equívocos

quanto à realidade (v. Strøm, Müller, Bergman e Nyblade, 2006, p. 674), como o de

atribuir maiores poderes ao Presidente português comparativamente com o Presiden-

te francês, que coloca no mesmo patamar do austríaco (Shugart & Carey, 1992/2009,

p. 155) e todos atrás do islandês.

289 Siaroff (2003, p. 302) inclui duas variáveis que não constituem poderes dos Presidentes, mas sim
fatores estruturais que reforçam a sua legitimidade e podem favorecer a sua posição: a eleição por voto
popular e a realização de eleições presidenciais e legislativas em simultâneo ou com um reduzido inter-
valo entre ambas (“concurrent elections” ou “honeymoon elections”, cf. Siaroff, 2003a, p. 303; Shugart,
1995, p. 328), dando origem a mandatos com a mesma duração.
290 Metcalf (2000, p. 675) enumera onze poderes, Roper (2002, p. 260) menciona seis, Shugart e Carey
(1992, p. 155) consideram dez, Siaroff (2003, pp. 299-300) lista sete poderes mais as variáveis referidas
na nota anterior e Strøm, Müller, Bergman e Nyblade (2006, p. 677) indicam sete poderes.
291 Os poderes presidenciais considerados por Armingeon e Careja (2008, p. 464) são 29, enquanto Frye
(1997, p. 548) contempla 27 e McGregor (1994, pp.25-27) elenca 42.
292 Sobre estes conceitos v. Duverger, 1980, pp. 178 e 179; Freire & Pinto, 2010, pp. 121-122.



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

93

Para Siaroff, o peso do poder de veto é igual em França293 e na Rússia294, como

resulta do seu critério dicotómico,295 quando, na verdade, no primeiro caso a sua efi-

cácia é quase nula e no segundo quase absoluta.

Existe ainda o risco de se fazer uma interpretação demasiado literal das normas

constitucionais, o que pode conduzir a resultados muito duvidosos.296 O exemplo ex-

tremo desta situação é a avaliação que frequentemente é feita dos poderes do Presi-

dente da Islândia. Apesar das reservas cedo manifestadas por Duverger (1978, pp. 31-

34), autores como Shugart e Carey (1992, p. 155), Roper (2002, p. 260) e Strøm, Mül-

ler, Bergman e Nyblade, (2006, p. 677) colocam o Presidente islandês largamente à

frente de todos os demais chefes de Estado europeus contemporâneos que analisam

nas obras citadas. Sem nenhuma explicação coerente,297 atribuem-lhe, respetivamen-

te, 11, 16 e 15-17 pontos, que comparam com 5, 6 e 11 do Presidente da França.298

Mas a interpretação sistemática das normas constitucionais e a doutrina dominante

naquele país mostram que a maior parte desses poderes, herdados da Constituição da

293 O Presidente francês carece da referenda do Governo para poder devolver um diploma ao parlamen-
to para reapreciação, sendo obrigado a promulgar após nova aprovação sem exigência de qualquer
maioria qualificada (cf. artigos 10 e 19 da Constituição). Pode, em alternativa, submeter o diploma ao
Conselho Constitucional para verificação da constitucionalidade, situação não contemplada nos nove
poderes enunciados por Siaroff. Sobre esta matéria v. Carcassonne, 2007, pp. 88-90, 119-123 e 280-295,
Formery, 2011, pp. 34-35, 54-55 e 122-129; Rouvillois, 2009, p. 183.
294 De acordo com o artigo 107/3 da Constituição da Federação Russa, o veto presidencial só pode ser
superado por maioria de dois terços dos membros de cada uma das duas câmaras do parlamento (v.
Chaisty, 2008, pp. 432-433 e 447; Weisman, 1995, p. 1379).
295 O autor reconhece que os diferentes padrões de veto são relevantes na comparação dos poderes
presidenciais mas não cabem no seu modelo baseado em variáveis tipo dummy (Siaroff, 2003a, p. 304).
296 Esta constatação, que se julga suficientemente demonstrada ao longo do presente capítulo, não
invalida o mérito das metodologias propostas, algumas das quais têm sido aperfeiçoadas (v. Metcalf,
2000). Os desvios assinalados podem sempre ser corrigidos com uma melhor avaliação dos casos duvi-
dosos.
297 A explicação dada por Shugart e Carey (1992, p. 72), a que aderiu Roper (2002, p. 260), é a de que,
como terá constatado Lijphart (apud Shugart & Carey, 1991, p. 72), a Constituição islandesa, de 1944, é
uma das que pode ser reformada facilmente, “by pure majority rule”, e que, por isso, “the presidency
(like a monarchy) could be simply amended away or have is powers curtailed, as happened in Portugal”
(Shugart e Carey, 1992, p. 72), o que constituirá uma ameaça latente sobre a cabeça de um Presidente
que ouse exercer os poderes que a lei fundamental lhe confere. No entanto, como recorda o próprio
Roper (2002, p. 262), uma alteração da Constituição islandesa implica a aprovação sucessiva em duas
legislaturas, sendo a primeira imediatamente dissolvida após a sua votação da reforma constitucional
para que se realizem eleições a que se seguirá nova votação pelos deputados eleitos (v. artigo 79 da
Constituição).
298 Tavits (2009b, p. 53) vai um pouco mais longe na perplexidade que pode gerar ao colocar lado a lado
as pontuações obtidas a partir de Siaroff e de Metcalf, evidenciando, sem nenhum questionamento,
que, num universo de 30 casos, dos quais 16 semipresidenciais e 14 parlamentares, a Islândia recebe, ao
mesmo tempo, a mais baixa pontuação, zero, com outros três países, e a mais alta, 13, a par de um
único país. O zero compara com 6 para a França e 2 para Portugal, e o 13, com 9 e 10,5, respetivamente.



Vasco Franco

94

monarquia dinamarquesa que ali reinou, são quase tão efetivos como os da soberana

britânica (v. ponto III.1.5).

O facto de tanto Shugart e Carey como Siaroff, ao contrário de Duverger, apli-

carem os mesmos critérios a sistemas de governo diferentes, obriga a uma redobrada

atenção na utilização das tabelas que apresentam. Sendo estruturalmente distintos os

sistemas presidencial e semipresidencial, não é de estranhar que alguns poderes lista-

dos sejam inexistentes, raros ou muito condicionados num destes sistemas e, os mes-

mos poderes, sejam frequentes e amplos no outro sistema, o que torna a comparabili-

dade mais difícil.299

Como se pode ver no Quadro I/10, os poderes listados por um conjunto de sete

autores300 só conduzem à unanimidade em torno de quatro variáveis, sendo duas ou-

tras indicadas cinco vezes e a última apenas quatro. Os estudos de caso centram habi-

tualmente a principal atenção precisamente neste conjunto de sete poderes, salvo

situações excecionais que justifiquem uma particular atenção em relação a alguma

outra prerrogativa do chefe do Estado. 301

299 O poder de dissolução do parlamento, por exemplo, está habitualmente presente no semipresidenci-
alismo e ausente nos sistemas presidenciais e o inverso acontece com o veto parcial e com os poderes
orçamentais.
300 Os autores anteriormente citados e ainda Jorge Novais (2007, pp. 153-154 e 208), que elenca na sua
obra sobre o semipresidencialismo os poderes que considera mais relevantes, sem intuito de os “medir”
e contestando mesmo algumas metodologias de investigação que utilizam tais técnicas. Outros autores
portugueses que escreveram sobre o sistema semipresidencial, à parte aqueles, muitos, que se centra-
ram em concreto sobre o caso nacional e que são referenciados no capítulo II, não tratam de forma tão
sistemática e tão aprofundada a questão dos poderes presidenciais ou, fazendo-o, remetem essencial-
mente para a obra de Duverger (v. Canas, 2004; Lucena, 1996; Queiroz, 2007, Sousa, 1977).
301 É o caso dos poderes excecionais de que dispõe o Presidente francês, nos termos do artigo 16 da
Constituição, para agir em caso de ameaça “grave et immédiate” (v. Carcassonne, 2007, pp. 111-115;
Formery, 2011, pp. 48-51; Rouvillois, 2009, pp. 167-172).
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Quadro I/10: Principais poderes dos Presidentes eleitos por voto popular

Principais
Poderes

Duverger

(1978)

Metcalf

(2000)

Novais

(2007)

Roper

(2002)

Shugart
&

Carey

(1992)

Siaroff

(2003)

Strøm,
Müller,

Bergman
&

Nyblade
(2006)

Nomeação do PM e
formação do Governo X X X X X X X
Demissão do Governo X X X X X X X
Dissolução do parla-
mento X X X X X X X
Veto de leis X X X X X X X
Emissão de decretos X X X X X
Referendo X X X X X
Promoção da aprecia-
ção da constituciona-
lidade X X X X

Fonte: Duverger, 1979, p. 28; Metcalf, 2000, p. 675; Novais, 2007, p. 153; Roper, 2002, pp. 259-260;
Shugart & Carey, 1992/2009, p. 155; Siaroff, 2003a, pp. 299-300; Strøm, Müller, Bergman & Nyblade,

2006, p. 677.

Não foram incluídos no Quadro I/10 os poderes referenciados por menos de

três autores, mas não deixa de ser importante identificá-los.

Quadro I/11: Outros poderes dos Presidentes eleitos por voto popular
Duverger Iniciativa legislativa, poder regulamentar, veto de decisões do

Governo, nomeação de funcionários, controlo da administra-
ção, poder diplomático, nomeações para o tribunal constituci-
onal

Metcalf Veto parcial, poderes orçamentais, iniciativa legislativa reser-
vada, censura

Novais Nomeação de altos cargos civis e militares; intervenção na
celebração e/ou negociação de convenções internacionais;
comando das FFAA, mensagens ao parlamento, representação
interna e externa do Estado

Roper -
Shugart & Carey Veto parcial, poderes orçamentais, iniciativa legislativa reser-

vada, censura
Siaroff302 Eleição popular, eleições sincronizadas, presidir a conselho de

ministros, papel central na política externa
Strøm, Müller, Berg-
man & Nyblade

-

Fonte: Duverger, 1979, p. 28; Metcalf, 2000, p. 675; Novais, 2007, p. 153; Roper, 2002, pp. 259-260;
Shugart & Carey, 1992/2009, p. 155; Siaroff, 2003a, pp. 299-300; Strøm, Müller, Bergman & Nyblade,

2006, p. 677.

302 Siaroff engloba os poderes de nomeação num único item em que inclui os membros do Governo
juntamente com altos cargos civis e militares (v. nota 785).
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Entre os poderes incluídos no Quadro I/11 encontram-se três que não são habi-

tuais no sistema semipresidencial, os relacionados com o veto parcial, a reserva de

iniciativa legislativa e as competências orçamentais (v. Roper, 2002, p. 256), um que é

quase inexistente nos sistemas presidenciais, o de censura303 (v. nota 102), e outro que

é redundante por definição, a eleição popular do Presidente.

Dos restantes, os poderes relacionados com nomeação de altos cargos, com as

forças armadas, especialmente em situação de conflito, e com a intervenção na políti-

ca externa, são poderes relevantes e presentes em muitas das Constituições dos países

com sistemas semipresidenciais. Ainda assim, não entrarão no Quadro seguinte, que

se rege por um critério assente no resultado oferecido pelo Quadro I/10, sem prejuízo

da sua abordagem no contexto do caso português, nos Capítulos II e IV a VI.

Quanto às eleições sincronizadas, não constituindo em si mesmas um “poder”

presidencial, não deixam de ser importantes para a construção do ambiente em que o

poder do Presidente é exercido.

A avaliação em concreto dos poderes previstos nas Constituições dos diferentes

países, depois de escolhidos aqueles que devem ser considerados, enfrenta outros

obstáculos, designadamente a forma de ponderação e a configuração exata dos con-

tornos de cada um.

Relativamente à forma de ponderação, sendo certo que não se deve descurar a

diferenciação entre um poder forte e um poder fraco, entre um veto e uma dissolução

do parlamento ou entre um veto superável por maioria simples e outro que requer

maioria de dois terços (v. Novais, 2007, pp. 166-167), também é verdade que a gradu-

ação com uma escala de valores mais ou menos alargada faz aumentar, particularmen-

te numa análise comparada relativamente alargada, o risco de subjetividade, que as

definições não permitem superar totalmente.

303 Roper (2002, p. 256) distancia-se de Shugart e Carey em relação ao poder associado à “censura”
(1992, p. 153) ao afirmar que “no president in a premier-presidential regime” dispõe do mesmo. Os
autores que cita esclarecem, à partida, que “the power of censure is actually, of course, not a presiden-
tial but an assembly power” (Shugart & Carey, 1992, p. 153), e que o incluem no seu modelo analítico
porque, se o parlamento estiver limitado no uso do mesmo, o Presidente sai reforçado (v. nota 184).
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Assim, opta-se por assinalar apenas a presença ou ausência de cada variável,

em linha com o método de Siaroff, mas sem atribuir qualquer pontuação e ilustrando

com exemplos as situações extremas que permitem perceber a amplitude da diferen-

ciação.

Quanto aos contornos de cada poder, segue-se a proposta de Shugart e Carey

(1992, pp. 148-154) adaptada por Metcalf (2000, pp. 668-676), que se afigura a mais

adequada aos sistemas semipresidenciais, comparando com as dos restantes autores

citados que apresentam uma definição de cada um dos poderes (v. Roper, 2002, pp.

257-258; Siaroff, 2003a, pp. 304-305; Strøm, Müller, Bergman & Nyblade, 2006, pp.

673-682). Ainda assim, é necessário introduzir dois ajustamentos para evitar que fi-

quem sem enquadramento situações que não cabem nem na descrição corresponden-

te à pontuação com zero nem na que merece a pontuação um, que correspondem aos

limites entre a ausência de um poder ou a sua presença com a intensidade mais fraca,

numa escala que pode chegar a quatro.

Assim:

a) “Proposal referenda” (Shugart e Carey, 1992, pp. 152; Metcalf

2000, p. 671). Em alguns casos o Presidente pode propor um referendo, fi-

cando dependente de aprovação parlamentar,304 e, noutros casos, o Presi-

dente convoca-o, por sua própria iniciativa ou após iniciativa de terceiros,

podendo, nesta hipótese, ser obrigado a executar uma deliberação de ou-

tro órgão ou dispor da prerrogativa de não o fazer. Esta última situação

não está abrangida mas deve ser considerada porque não é menos impor-

tante do que a primeira, uma vez que, em ambos os casos, se trata de um

processo de codecisão.

b) “Judicial review” (Metcalf 2000, pp. 671-672). É considerada

apenas a apreciação preventiva da constitucionalidade, não se valorizando

304 Esta situação está expressamente prevista e pontuada com zero por Roper (2002, p. 257) e não está
prevista, de nenhuma forma, por Shugart e Carey (1992, pp. 150 e 152), que pontuam com zero a situa-
ção “no presidential authority to propose referenda”. Metcalf (2000, p. 671) considera relevante e atri-
bui a pontuação um a uma situação de codecisão sobre o referendo, nos casos em que a proposta do
Presidente “requires cabinet approval”, o que permite estabelecer um paralelo com a codecisão envol-
vendo o Presidente e o parlamento.
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a apreciação sucessiva, prevista em várias Constituições que não admitem

a primeira. É um poder presidencial não negligenciável e não generalizado,

pelo que deve ser também assinalado.

Quadro I/12: Poderes presidenciais nos sistemas semipresidenciais europeus e índice
ponderado por Elgie (2015)

Poderes
Legislativos Não legislativos Índice

(0-1)Países Veto ED R AC FG DG D
Áustria X X X 0.13
Bulgária X X 0.14
Croácia X X X 0.33
Eslováquia X X X 0.15
Eslovénia 0.10
Finlândia X X 0.17
França X X X X X X 0.44
Irlanda X X 0.18
Islândia305 X X 0.33
Lituânia X X X 0.32
Macedónia X 0.19
Montenegro X X 0.08
Polónia X X X X 0.29
Portugal X X X X X X 0.33
República Checa X X X 0.17
Roménia X X X 0.39
Sérvia X X 0.10
Ucrânia X X X X sd

Fonte: Autor, com base nos textos constitucionais respetivos306 e Elgie, 2015, p. 321 (índice)
Legenda: ED = emissão de decretos; R = convocação de referendo; AC = apreciação da constitucionalida-

de; FG = formação do Governo; DG = demissão do Governo; D = dissolução do parlamento.

A primeira observação que o Quadro I/12 merece prende-se com o índice apu-

rado por Robert Elgie (2015, p. 321), que parece não ter grande sintonia com o respe-

tivo conteúdo, revelando problemas idênticos aos já assinalados nas medições de

Shugart e Carey e de Siaroff. Não é de estranhar que assim seja, uma vez que o índice é

obtido a partir destes mesmos autores e de Tavits (v. Elgie, 2015, p. 321). Sobressai, de

novo, a Islândia, embora de forma menos chocante na comparação com França e com

Portugal, mas também chamam a atenção a Eslovénia e a Macedónia, no paralelo que

305 V. ponto III.1.5.
306 Em relação a Áustria, Finlândia, França, Irlanda, Islândia e Portugal, v. os pontos III.1 e III.2 da tese.
Relativamente aos restantes países, v. os seguintes artigos das Constituições em vigor: Bulgária, 101 e
150/1; Croácia, 88/2, 86/2, 97 e 110; Eslováquia, 86/f, 87/2, 95/2, 102/g, o, 110, 111, 115, 116 e 130;
Lituânia, 67/6, 7, 68, 71 e 72; Macedónia, 75; Montenegro, 93 e 94; Polónia, 98/4, 118, 122/3 a 5, 125,
144/3 a 6, 9 e 11, 154/1, 191/1 e 192; República Checa, 50, 62/a, h, 68/2, Roménia, 77, 90 e 103, Sérvia,
109 e 113; Ucrânia, 72, 87, 93, 94, 106/30 e 152.
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se pode estabelecer entre ambas e a Eslováquia, Finlândia, Montenegro e Sérvia, por

exemplo.

Deixando de lado os países incluídos nos capítulos II e III,307 sobre os quais inci-

de uma análise mais detalhada, importa assinalar os casos extremos e os casos duvido-

sos relativamente a cada um dos poderes.308

De entre os poderes legislativos, o veto está previsto em todos os países, salvo

na Croácia e na Eslovénia,309 onde, aliás, não se assinala nenhum dos poderes elenca-

dos. Na Ucrânia o veto só pode ser superado por maioria de dois terços e na Polónia

por três quintos, sendo maioritário o número de casos em que é suficiente uma maio-

ria simples.

A apreciação da constitucionalidade pode ser requerida com caráter preventivo

na Croácia e na Roménia e, em matérias específicas, como o referendo e os tratados

internacionais, na Eslováquia e na Eslovénia.310 Nos restantes casos incluídos na Tabela

o Presidente pode solicitar a apreciação sucessiva, tal como outras entidades.

A convocação de referendo por iniciativa própria e autónoma do Presidente só

está prevista na Ucrânia, ainda que o parlamento também o possa fazer. Na Roménia o

chefe do Estado tem de consultar previamente o parlamento e na Croácia tem a prer-

rogativa de aceitar, ou não, proposta de referendo de iniciativa do executivo. Nos de-

mais países assinalados pode propor, carecendo de aprovação do órgão legislativo.

Em nenhum caso o Presidente dispõe da prerrogativa de aprovar diplomas com

força de lei e com o caráter que se pode extrair das definições de Shugart e Carey

(1992, p. 151) e de Metcalf (2000, p. 671).

Relativamente aos poderes não legislativos, o de dissolução do parlamento é

muito mais limitado do que aquele que vigora em Portugal e em França. Está previsto,

307 Respetivamente, Portugal e Áustria, Finlândia, França, Irlanda e Islândia.
308 As normas constitucionais aplicáveis a cada uma das situações descritas nos parágrafos seguintes são
as indicadas na nota 306, para os respetivos países.
309 A situação da Eslovénia é singular. O Presidente não tem poder de veto, mas este pode ser exercido
por um órgão de concertação social, o Conselho Nacional, que pode requerer a reapreciação de qual-
quer lei, sendo exigida nova votação e a aprovação por maioria absoluta para confirmar o diploma em
causa (v. artigo 91/2 da Constituição).
310 Na Eslovénia o pedido de apreciação da constitucionalidade só pode incidir sobre os tratados, razão
pela qual não foi incluído no Quadro. Na Eslováquia há também o controlo sucessivo.
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na maior parte dos países, como obrigação incontornável, numa ou mais das seguintes

situações: i) depois de o parlamento se revelar incapaz de conferir o apoio requerido

para a formação de um Governo; ii) após a rejeição de moção de confiança ou aprova-

ção de censura ao executivo; iii) por proposta do Primeiro-Ministro ou da maioria par-

lamentar; iv) por não aprovação do orçamento do Estado. Foram incluídas na Tabela

apenas as três situações em que os Presidentes têm um mínimo de autonomia de deci-

são, à semelhança do que acontece na Irlanda, podendo aceitar ou recusar uma pro-

posta de dissolução apresentada pelo Governo, na Lituânia311 e na Sérvia, ou optar por

dissolver ou por manter o parlamento em funções após a recusa da confiança no exe-

cutivo a investir ou em exercício, na República Checa.

A intervenção do chefe do Estado na formação do Governo adquire a maior im-

portância na Eslováquia e na República Checa312, onde lhe cabe nomear o Primeiro-

Ministro e, por proposta do mesmo, os restantes membros do Governo, o qual se

apresenta perante o parlamento e solicita um voto de confiança que pode ser aprova-

do por maioria relativa. Na Croácia,313 Lituânia, Polónia314 e Sérvia o Governo, nomea-

do em condições semelhantes, tem de obter a aprovação do parlamento, por maioria

absoluta. Não estão incluídos os casos em que o Presidente se limita a propor um no-

me para ser aprovado pelo parlamento como Primeiro-Ministro, algumas vezes por

indicação expressa do partido mais votado, cabendo também ao parlamento aprovar a

composição do executivo sem intervenção prévia do chefe do Estado.

Por fim, relativamente à demissão do Governo, apenas a Constituição da Ucrâ-

nia reserva um papel com alguma margem de autonomia ao chefe do Estado, permi-

311 Na Lituânia a proposta do Governo pode ser apresentada depois de o parlamento ter aprovado mo-
ção de desconfiança, mas se acolher a proposta do executivo o chefe do Estado corre o risco de ver
também o seu mandato encurtado por decisão adotada por maioria de três quintos do novo órgão legis-
lativo eleito após a dissolução, sendo-lhe reconhecido o direito de se recandidatar, mesmo que apenas
para completar o segundo mandato, se for o caso. O Presidente pode também optar pela dissolução
caso seja rejeitado o programa do Governo (cf. artigos 58 e 87 da Constituição).
312 Em caso de insucesso, por rejeição de voto de confiança, de dois governos nomeados sucessivamente
pelo Presidente da República Checa, este designa um terceiro chefe do executivo, sob proposta do pre-
sidente da câmara de deputados (cf. artigo 68/3 da Constituição).
313 O Presidente croata pode designar uma segunda pessoa para formar Governo em caso de rejeição
pelo parlamento do primeiro executivo proposto e, face a novo insucesso, nomear um Governo de ges-
tão, dissolver o parlamento e convocar eleições (cf. artigos 111 e 112 da Constituição).
314 Se o Primeiro-Ministro nomeado pelo Presidente não obtiver uma maioria absoluta na votação de
voto de confiança, o parlamento polaco pode escolher, também por maioria absoluta, outro chefe do
executivo, que o Presidente será obrigado a nomear. Após duas votações sem maioria absoluta, o chefe
do Estado pode nomear outro Primeiro-Ministro que carecerá apenas da aprovação de uma maioria
relativa para ser investido (cf. artigos 154/3 e 155/1 da Constituição).
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tindo que tome a iniciativa de propor ao parlamento a aprovação de uma moção de

censura. Esta é a única315 situação contemplada no Quadro I/12 uma vez que, nas res-

tantes, a demissão do executivo depende exclusivamente do órgão legislativo e a dos

ministros também, na maior parte dos casos, seja por iniciativa do mesmo órgão seja

por solicitação do chefe do Governo. Quando não é assim, cabe ao Presidente concre-

tizar a demissão proposta pelo Primeiro-Ministro, sendo expressamente obrigado316 a

fazê-lo na Eslováquia, Lituânia, Polónia e República Checa, enquanto na Roménia a

norma constitucional aplicável mantém uma redação que não é tão categórica.317 A

não inclusão desta última situação no Quadro I/12 parece a opção mais adequada pe-

rante a ambiguidade da norma e por se afigurar pouco plausível que um Presidente

imponha a um Primeiro-Ministro, contra a sua vontade, a permanência em funções de

um membro do Governo.318

Comparando sumariamente os poderes dos chefes de Estado nos três sistemas

de governo é possível constatar que o veto é, entre os poderes reativos (v. Colomer &

Negretto, 2005, p. 76; Shugart, 1999, p. 62) que os Presidentes podem exercer, aquele

que está presente na maior parte das situações, incluindo nos sistemas parlamentares.

Trata-se, no entanto, de um poder com um amplo espetro, quer do ponto de vista das

múltiplas configurações de que se pode revestir, quer quanto à sua eficácia.

Fora dos sistemas presidenciais, o veto funciona na modalidade menos flexível,

“package veto”, podendo sempre ser revertido por decisão posterior do parlamento,

315 Única, de entre os países ora em análise. Para além desses, no Quadro I/12 estão referenciados a
Áustria e Portugal e não a França, incluída nas avaliações de Metcalf (2000, p. 675) e de Strøm, Müller,
Bergman e Nyblade (2006, p. 677), porque o poder de demissão do Governo é um poder não consagra-
do constitucionalmente e exercido apenas com o assentimento do Primeiro-Ministro, em geral fora dos
períodos de coabitação, como se explica detalhadamente no ponto III.2.1.2.
316 Na tradução para inglês das Constituições da Eslováquia, Lituânia, Polónia e República Checa é em-
pregue, nas normas aplicáveis, a palavra “shall”, que tem caráter imperativo, ao contrário da palavra
“may” usada, por exemplo, no artigo 162/5 da Constituição polaca, que estabelece que o Presidente
“may… refuse to accept the resignation of the Council of Ministers”.
317 “In the case of a cabinet reshuffle…, the President dismisses and appoints the relevant members of
the Government upon proposal by the Prime Minister” (artigo 85/2 da Constituição).
318 A questão não se colocaria sequer com a versão original do conceito de “cabinet dismissal” de
Shugart e Carey (1992, pp. 150 e 153). Surge por força da alteração formulada por Metcalf (2000, pp.
670-673), que considerou importante valorizar uma hipotética possibilidade de recusa do Presidente em
aceitar a demissão de um membro do Governo proposta pelo Primeiro-Ministro, invocando uma situa-
ção que aconteceu na Polónia em 1994, quando Lech Walesa usou o seu poder “to vet cabinet reshu-
ffles” (p. 673). Acontece que este episódio, ocorrido antes da entrada em vigor da Constituição polaca
de 1997, teve contornos exatamente opostos a uma eventual rejeição da demissão de um ministro.
Numa situação de conflito com uma parte da coligação do Governo, Walesa aceitou, sem delongas, a
demissão pedida pelo Ministro das Finanças, mas não aceitou nomear o sucessor proposto, mantendo-
se o lugar vago por alguns meses (v. Krok-Paszkowska, 1999, p. 183).
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sendo pouco frequentes, nos casos estudados, as situações em que é exigida, para o

efeito, uma maioria superior à maioria absoluta dos deputados em funções.

Nos sistemas presidenciais o veto pode ser muito mais efetivo, predominando

os casos em que o parlamento tem a capacidade de o contornar apenas com votação

por maioria de dois terços, ainda mais difícil de alcançar quando essa exigência se apli-

ca às duas câmaras do congresso. Além disso são frequentes as situações em que se

admitem tipos de veto mais flexíveis, como o “partial veto”, o “amendatory veto” e o

“line-item veto”.

Dos demais poderes legislativos destacam-se o de promoção da apreciação da

constitucionalidade, presente em metade dos casos nos sistemas semipresidenciais, o

de convocação de referendo, admitido em oito casos nestes mesmos sistemas e ape-

nas em dois nos presidenciais e o poder de legislar previsto em França319 e em cinco

sistemas presidenciais e praticado também nos Estados Unidos.

Um conjunto de outros poderes é mais ajustado aos sistemas presidenciais,

como os de natureza orçamental e de reserva de iniciativa legislativa, ou aos sistemas

semipresidenciais, como o de dissolução do parlamento.

Os poderes associados à formação e à demissão do Governo são detidos por

todos os chefes do Estado nos sistemas presidenciais, no sentido de que lhes cabe no-

mear e exonerar os seus colaboradores no exercício do poder executivo.

Nos sistemas semipresidenciais a participação no processo de nomeação do

Governo é bastante condicionada nos oito casos em que os Presidentes dispõem de

alguma capacidade de decisão efetiva, excetuada a particularidade da França fora dos

períodos de coabitação, e, ainda mais limitados, os poderes relacionados com a demis-

são, nos três únicos casos em que existem, não considerando a mesma situação exce-

cional da França (v. ponto III.2.1.2).

Finalmente, vale a pena destacar que certos poderes informais associados ao

presidencialismo e à legitimidade da eleição por voto popular, como “the power to

persuade” (Neustadt, 1991, p. 29) e “the power to direct appeals to voters” (Mette-

nheim, 1999, p. 56), estão presentes também, em maior ou menor grau, por razões

319 Nas condições referidas no ponto III.2.1.2.
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tais como a tradição, o contexto político e social e a personalidade do titular do cargo,

nos sistemas semipresidenciais.

I.2.4 Subtipos de sistemas semipresidenciais

A perceção das diferenças assinaladas no ponto anterior, entre os poderes de

que dispõem uns Presidentes e outros não, e dos demais fatores indutores de múlti-

plas formas de funcionamento do sistema conduziu à identificação de subtipos de se-

mipresidencialismo: i) Duverger (1980, pp. 167-177) apresentou três subtipos assentes

na configuração constitucional dos poderes presidenciais e na forma como são efeti-

vamente exercidos;320 ii) Shugart e Carey (1992, pp. 23-27) delimitaram dois subtipos

diferenciados essencialmente pelo facto de o Presidente poder, ou não, demitir livre-

mente o Governo; iii) Novais (2007, pp. 185-232) considera existirem sistemas semi-

presidenciais inseridos em três “matrizes de autonomia consolidada”, atendendo à

base constitucional comum e com muitas semelhanças e à prática política de onde

sobressaem elementos diferenciadores relevantes, e outros sistemas não integráveis

nessas matrizes; iv) Skach (2007, pp. 100-105) propôs três subtipos com base na com-

posição do parlamento e na relação do Presidente e do Primeiro-Ministro com as for-

ças políticas ali representadas; v) Wu (2011, pp. 29-32) estruturou quatro subtipos em

função da autonomia do chefe do Estado para nomeação do Primeiro-Ministro e for-

mação do Governo e do facto de o mesmo ser, ou não, um líder partidário.

Quadro I/13: Subtipos de semipresidencialismo
Duverger
(1980)

Figurehead presi-
dency

All-powerful presi-
dency

Balanced presidency and govern-
ment

Shugart
& Carey
(1992)

President-parliamentary Premier-presidential

Novais
(2007)

Matrizes de autonomia consolidada: austríaca, francesa e portuguesa
Sistemas não integrados

Skach
(2007)

Consolidated
majority

Divided majority Divided minority

Wu
(2011)

Quasi-
parliamentarism

Alternation Compromise Presidential
supremacy

Fonte: Duverger, 1980, pp. 167-177; Shugart & Carey, 1992/2009, pp. 23-27; Novais, 2007, pp. 185-232;
Skach, 2007, pp. 100-105; Wu, 2011, p. 31.

320 Siaroff (2003a, pp. 306-309) apresenta igualmente três subtipos tendo por base a medição dos pode-
res presidenciais: i) “parliamentary systems with presidential dominance”, se a pontuação alcançada é
de 6 ou mais; ii) “parliamentary systems with a presidential corrective”, se a pontuação varia entre 3 e 5;
iii) parliamentary systems with figurehead presidents”, se a pontuação é 1 ou 2. Esta proposta não é
incluída nas tabelas seguintes dado o seu paralelismo com a de Duverger.



Vasco Franco

104

Partindo os referidos autores de pressupostos diferentes, não é possível esta-

belecer equivalências entre as categorias propostas por cada um deles, as quais permi-

tem diferentes abordagens no estudo do semipresidencialismo.

As tipologias de Duverger traduzem três formas distintas de funcionamento dos

sistemas semipresidenciais: i) “Figurehead presidency” corresponde a um funciona-

mento de tipo parlamentar com uma Constituição de tipo semipresidencial, como

acontece na Áustria; ii) “All-powerful presidency” ocorre quando o Presidente é simul-

taneamente o líder da maioria parlamentar, assumindo, na prática, poderes executivos

que vão para além da previsão constitucional, como se verifica habitualmente em

França fora dos períodos de coabitação;321 iii) “Balanced presidency and government”

é o subtipo mais conforme ao espírito dualista do semipresidencialismo, tal como re-

sulta da definição acima transcrita, sendo Portugal um dos exemplos apontados (Du-

verger, 1980, pp. 167-177). 322

Shugart e Carey assumem a definição de semipresidencialismo formulada por

Duverger, que passam a designar por “premier-presidentialism”, mas entendem que

“If the president both appoints and dismisses cabinet ministers, and if the ministers

are subject to parliamentary confidence, we have another distinct type of regime”

(Shugart & Carey, 1992, p. 24). A esse subtipo chamam “president-parliamentary”,

apresentando como exemplos o Equador e o Peru, com as Constituições vigentes à

época em que a obra foi escrita.323

Novais (2007 pp. 185-232), depois de identificar um conjunto de fatores extra

constitucionais que influenciam o funcionamento dos sistemas de tipo semipresidenci-

al (v. p. 186), explica que é prematuro tentar enquadrar dentro de uma “matriz conso-

lidada” as “novas democracias da Europa Central e do Leste” porque o estabelecimen-

321 Duverger previu, em relação à França, que o Presidente pudesse defrontar uma maioria parlamentar
adversa, caso em que o mesmo “would have been reduced to his constitutional powers, which would
give him a regulatory role” (Duverger, 1980, p. 185). As situações de coabitação que ocorreram posteri-
ormente, a primeira das quais entre 1986 e 1988, vieram confirmar a sua previsão (v. Suleiman, 1997,
pp. 231-233).
322 O autor apresenta ainda uma “transformation grid” (Duverger, 1980, p. 186) com 17 situações possí-
veis resultantes do cruzamento de duas variáveis: o tipo de governo e a natureza da relação do Presi-
dente com a maioria parlamentar, podendo aquele funcionar como “absolute monarch”, “limited mo-
narch”, “dyarch”, “controller” ou “symbol”.
323 Elgie (2011b, p. 29) enumera 36 casos de sistemas de tipo “president-parliamentary”, presentes e
passados, incluindo Portugal entre 1976 e 1982.
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to de uma matriz implica poder “destacar um padrão324 de funcionamento já testado

num leque alargado de circunstâncias em períodos ou ciclos suficientemente diferen-

ciados… num quadro constitucional estável”. Por isso, deixa estes países de fora do

esquema de matrizes (ou subtipos) que propõe, o mesmo acontecendo com a Finlân-

dia, face à reforma constitucional aprovada em 2000. Com esta exclusão, apresenta

três matrizes: i) a austríaca, caraterizada por um apagamento efetivo do Presidente,

que poderia abranger, com algumas reservas, além da Áustria, a Irlanda, Islândia e, a

consolidar-se a tendência que começaram a manifestar, a Bulgária e a Eslovénia; ii) a

francesa, caraterizada por uma efetiva “bicefalia do executivo” (p. 212), ainda que mi-

tigada, mas não invisível, durante a coabitação; iii) a portuguesa, com um Presidente

garante, moderador e árbitro (p. 267), com poderes efetivos para assegurar tais fun-

ções, num contexto de executivo monista (p. 212).325

Cindy Skach (2007, pp. 101-105) defende um modelo com três subtipos de se-

mipresidencialismo decorrentes dos resultados eleitorais: i) “Consolidated majority”;

ii) “Divided majority”; iii) “Divided minority”. No primeiro subtipo, o chefe do Estado é

membro de um partido integrante da maioria governamental; no segundo, o Presiden-

te pertence a um partido que se opõe a um Governo maioritário ou não pertence a

qualquer partido; no terceiro, o Governo não dispõe de maioria parlamentar e o Presi-

dente pertence a um partido que se lhe opõe ou não é membro de partido algum. Este

último subtipo é considerado como uma situação de elevado risco para a própria de-

mocracia, associando “the potentially most problematic kind of presidentialism – divi-

ded government – with the potentially most problematic kind of parliamentarism –

minority government”. Embora invoque o exemplo da Alemanha de Weimar, a autora

324 Novais identifica alguns elementos que poderiam contribuir para consolidar uma matriz deste tipo de
países, entre os quais a “consagração muito contida do poder presidencial de dissolução do Parlamento”
(2007, p. 197), observada, atualmente, na análise feita no ponto I.2.3.
325 O autor identifica as matrizes a partir dos semipresidencialismos “com um período suficientemente
longo e estável de vigência” (Novais, 2007, p. 186), ou seja, aqueles que Duverger considerou em Échec
au roi e no artigo de 1980, excluído o caso histórico de Weimar. Não é estranho que, à exceção da Fin-
lândia, por força da revisão constitucional de 2000, agrupe os restantes de forma idêntica à do académi-
co francês e, tal como ele, não apresente mais exemplos para a matriz francesa nem para a portuguesa.
Recorda-se que Duverger apresentava a França como o único caso de “all-powerful presidency” (1980,
p. 170), Portugal, com a Finlândia e a Alemanha de Weimar, como “balanced presidency and gover-
nment” (p. 173) e Áustria, Irlanda e Islândia como “countries with figurehead presidency” (p. 167). Com
a consolidação dos regimes democráticos e dos sistemas semipresidenciais nas dezenas de países que
escolheram o semipresidencialismo mais recentemente é espectável que outros exemplos possam vir a
ser agregados às matrizes desenhadas por Novais e aos subtipos propostos por Duverger.
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acaba por dirigir as suas preocupações, na atualidade, para as novas democracias com

fraca institucionalização dos partidos políticos (2007, pp. 120-121).

A mais recente proposta foi apresentada por Yu-Shan Wu em 2011. Os quatro

subtipos elencados são os seguintes (Wu, 2011, pp. 29-32): i) “quasi-parliamentarism”,

no qual o Presidente não é o chefe de qualquer partido, assumindo a indigitação para

o cargo de Primeiro-Ministro do líder partidário que tiver o apoio do parlamento; ii)

“alternation”, quando o chefe do Estado é o líder de um partido, escolhe o Primeiro-

Ministro e forma o executivo, se o seu partido for maioritário, ou indigita o líder do

partido opositor para constituir o Governo, caso tenha sido este a obter a maioria par-

lamentar; iii) O subtipo “compromise” distingue-se do anterior nos casos em que, ape-

sar de o partido que lidera não dispor de maioria parlamentar, o Presidente mantém a

prerrogativa de designar os titulares de determinadas pastas ministeriais, num Gover-

no liderado pela oposição, ou partilha com o chefe do Governo certas áreas do poder

executivo; iv) O subtipo “presidential supremacy” funciona à semelhança do presiden-

cialismo, cabendo ao Presidente escolher o chefe do Governo e formar o executivo,

quer o partido que lidera tenha maioria parlamentar, quer não disponha dessa maio-

ria. No enquadramento que o autor faz dos atuais sistemas semipresidenciais coloca

Portugal e a Áustria no primeiro, a França no segundo, a Finlândia no terceiro e a Rús-

sia no quarto (Wu, 2011, pp. 33-34).

Como se pode observar no Quadro I/14, os modelos de Duverger e de Novais

são os que permitem distinguir as três situações aí indicadas, nas quais o sistema se-

mipresidencial funciona de forma efetivamente diferente quanto ao exercício dos po-

deres presidenciais e quanto à interação entre o chefe do Estado e o executivo.
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Quadro I/14: Subtipos de semipresidencialismo: Áustria, França e Portugal
(1982-2013)

Países Duverger Shugart
& Carey

Novais Sckach Wu
Subtipo326

Áustria Figurehead
presidency

Premier-
presidential327

Matriz
austríaca

CM
DM

Quasi-
parliamentarism

França All-powerful
presidency

Premier-
presidential

Matriz
francesa

CM
DM

Alternation

Portugal Balanced
presidency and
government

Premier-
presidential

Matriz
portuguesa

CM
DM
Dm

Quasi-
parliamentarism

Fonte: Duverger, 1980, pp. 167-177; Skach, 2007, pp. 100-105; Shugart & Carey, 1992/2009, p. 41; Wu,
2011, p. 31.

Legenda: CM = consolidated majority; DM = divided majority; Dm = divided minority

Para efeitos da presente investigação são tomadas em conta todas estas pro-

postas de tipologias, que oferecem diferentes ângulos de observação para retratar e

discutir a realidade portuguesa no período em estudo e no que o antecedeu, desde

1976.

326 V. No período da investigação, só em Portugal ocorreram situações de “divided minority”, nos perío-
dos do primeiro Governo de Cavaco Silva, do segundo Governo de Sócrates e do executivo chefiado por
António Costa (v. Apêndice A, relativamente aos três países referidos no Quadro).
327 Esta classificação da Áustria é controversa. A Constituição austríaca confere ao Presidente o poder de
demitir livremente o Primeiro-Ministro e o Governo (v. artigo 70/1), embora tal poder nunca tenha sido
exercido “in the post-war period” (Müller, 1999, p. 34). Elgie (2011b, p. 29), ao contrário de Shugart e
Carey, inclui a Áustria entre os países com sistema “president-parliamentary”. Já o sistema português
atual é aceite por ambos como “premier-presidential” (v. Elgie, 2011b, p. 87; Shugart & Carey,
1992/2009, p. 41), certamente devido às fortes restrições à demissão do Governo contidas no artigo
195º/2 da CRP.
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CAPÍTULO II: SEMIPRESIDENCIALISMO EM PORTUGAL

Em Portugal a escolha do atual sistema de governo deu-se numa conjuntura crí-

tica328 decorrente da mudança de regime ocorrida com a revolução democrática de

1974, tendo sido o resultado das dinâmicas geradas no período que se estendeu até à

aprovação da Constituição de 1976, essencialmente no interior do Movimento das

Forças Armadas, no quadro dos partidos políticos e na interação entre ambos, num

ambiente marcado também por grandes movimentações populares e por uma relevan-

te pressão de diferentes atores externos (v. Rezola, 2007, pp. 111-270; Telo, 2007, pp.

92-175).329

A dinâmica que conduziu à definição do regime e à escolha do sistema de go-

verno foi impulsionada por motivos ideológicos mas também, em alguma medida, in-

fluenciada por antecedentes históricos como as experiências negativas do parlamenta-

rismo da Primeira República e dos curtos períodos de acumulação da chefia do Estado

com a do Governo,330 nomeadamente com Sidónio Pais e Óscar Carmona,331 bem co-

mo pela memória da candidatura presidencial de Humberto Delgado, em 1958, que

constituiu um momento alto da luta pela democracia. A tudo isto se somava a evidên-

cia de anos recentes em que a chefia do Estado, nas mãos de um Presidente que, ten-

328 Collier e Collier (1991, p. 29) definem conjuntura crítica como “a period of significant change, wich
typically occurs in distinct ways in different countries […] and which hypothesized to produce distinct
legacies”.
329 Sobre a conjuntura em que se desenvolveu o processo de transição para a democracia até à aprova-
ção da Constituição de 1976, v. também Bruneuau, 1982, pp. 290-293; Magone, 2004, pp. 162-163;
Pinto, 2008, pp. 309-312.
330 Bayerlein (1996, pp. 807 e 816) classifica estes períodos como de presidencialismo, acrescentando
que foram “ditaduras autoritárias” (p. 815). A designação do regime parece ajustada (v. Ramos, 1994,
pp. 615-618; Rêgo, 1987, p. 58; Rosas 1994, p. 165), apesar de Sidónio Pais ter promovido o que Maltez
designa como “uma efetiva experiência de sufrágio universal” (2004, p. 236); mas a identificação do
sistema de governo merece clarificação uma vez que a concentração de poderes no Presidente ditador
afastava o modelo de qualquer aproximação ao presidencialismo tal como é geralmente entendido no
direito constitucional e na ciência política (v. ponto I.1.2), nomeadamente por ausência de um poder
legislativo autónomo (v. nota seguinte e Ramos, 1994, p. 618; Rosas, 1994, pp. 165-170).
331 Sidónio Pais e Óscar Carmona acumularam a chefia do Governo com a do Estado, acedendo ao poder
por via golpista, respetivamente em 1917 e em 1926. Ambos procuraram legitimar o seu magistério
através de plebiscitos, mantendo-se o primeiro em funções até ser assassinado, em dezembro de 1918
(v. Ramos, 1994, pp. 615-618), e o segundo até à sua morte, em 1951, embora tenha deixado de dirigir o
executivo a partir de 1928, passando a conviver com um chefe do Governo e perdendo protagonismo
desde o momento em que esta função foi confiada a Oliveira Salazar, em 1932 (v. Rosas, 1994, pp. 165-
166 e 187-188). O parlamento foi dissolvido na sequência dos golpes militares que conduziram tanto
Sidónio como Carmona à chefia do Estado e, nos períodos em causa, funcionou apenas durante a dita-
dura sidonista por escassos dias, intervalados, na sequência de eleições realizadas em abril de 1918 (v.
Ramos, 1994, p. 161; Rêgo, 1987, pp. 27, 39 e 55).
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do passado a ser eleito por via indireta,332 se convertera numa mera câmara de resso-

nância dos desígnios de Salazar (v. Bahro, 1996, p. 796; Bayerline, 1996, pp. 807-808 e

815-816; Miranda, 2007, p. 263; Novais, 2010, pp. 63-64).

Também a inserção do país num espaço europeu onde não existia tradição de

sistemas de tipo presidencial apontava para a solução encontrada, como forma de

conjugar a escolha do chefe do Estado por voto popular com um modelo em que a

consolidação e o protagonismo dos partidos políticos constituíam objetivos a alcançar

(v. Miranda, 2015, p. 339).

A opção pelo semipresidencialismo, com a consagração da eleição por voto di-

reto e universal de um Presidente com significativos poderes, acabou por decorrer do

compromisso assumido entre os militares e os principais partidos políticos,333 subscri-

tores da segunda plataforma de acordo constitucional, firmada a 26 de fevereiro de

1976.

Para os partidos que defendiam a consolidação de uma democracia representa-

tiva334 aquela plataforma selou a viragem do processo constituinte no sentido da con-

figuração desse modelo de regime político, ainda que sujeito a um período de transi-

ção constitucional.335 Para os militares funcionou como forma de legitimação da sua

intervenção durante esse período de transição posterior à entrada em vigor da Consti-

332 O embaraço para o regime provocado pela candidatura de Delgado levou à imediata decisão de subs-
tituir a eleição direta do chefe do Estado, consagrada no artigo 72º da Constituição de 1933, por uma
designação através de um colégio eleitoral (v. Rosas, 1994, p. 529). Tal mudança consumou-se com a
aprovação da Lei n.º 2100, de 29 de agosto de 1959, que introduziu alterações à Constituição (v. artigo
7º da Lei).
333 Partido Socialista (PS), Partido Popular Democrático (PPD), Partido Comunista Português (PCP), Parti-
do do Centro Democrático Social (CDS) e Movimento Democrático Português – Comissão Democrática
Eleitoral (MDP-CDE).
334 PS, PPD e CDS, que, juntos, dispunham de 213 dos 250 deputados constituintes, e se bateram pela
revisão do primeiro pacto entre o MFA e os partidos políticos, perante a resistência do PCP e do
MDP/CDE, como adiante se mostra (ponto II.1).
335 Não é essencial no contexto da presente investigação discutir se o período de transição se esgotou
em 1976, com a aprovação da Constituição e a realização das primeiras eleições para a Assembleia da
República, dando lugar a um período de consolidação, ou se se prolongou até à revisão constitucional de
1982 que pôs fim ao Conselho da Revolução. Linz e Stepan (1996, p. 3) defendem que, para se dar por
concluída uma transição, “the executive, legislative and judicial power generated by the new democracy
does not have to share power with other bodies de jure”. No mesmo sentido, Lobo, Pinto e Magalhães
(2009, p. 165) entendem que a revisão constitucional de 1982 “completou o período de transição para a
democracia”. Barroso (1987, p. 26) classifica como uma “fase de instauração democrática” a que, suce-
dendo à de “transição descontínua”, se situa entre a data da aprovação da Constituição, em 1976, e a da
primeira revisão da lei fundamental, em 1982.
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tuição, através da institucionalização do Conselho da Revolução, a que alguns soma-

vam a expetativa336 da eleição por voto popular de um seu representante para o cargo

de Presidente da República, com o apoio daqueles mesmos partidos.337

De um e do outro lado também se admitia que um Presidente com poderes

efetivos e originário das forças armadas poderia dar um contributo relevante para es-

tabilizar e disciplinar os diferentes setores do universo castrense e, ao mesmo tempo,

assegurar um diálogo fluido com os demais órgãos de soberania, entre os quais se in-

cluía o Conselho da Revolução, que seria por si presidido (v. Cruz, 1994, p. 239; Gaspar,

1990, p. 15; Miranda, 1989, pp. 632-633).

II.1 A escolha do sistema de governo e o Presidente da República no período

da transição democrática (1974-1982)

Na primeira proclamação que fez ao país, através da televisão, rodeado pela

Junta de Salvação Nacional, o general António de Spínola colocou grande ênfase na

eleição do Presidente da República, afirmando como prioridade que esta se concreti-

zasse na sequência da eleição de uma assembleia constituinte e concluindo a sua in-

tervenção com o compromisso de “devolver o poder às instituições constitucionais

logo que o Presidente da República eleito entre no exercício de funções” (cit. in Carva-

lho, 2011, p. 184).338

O Programa do Movimento das Forças Armadas339 previa que a “assembleia le-

gislativa e o novo Presidente da República” fossem “eleitos pela Nação”,340 “de acordo

com a nova Constituição Política” a elaborar por uma “Assembleia Nacional Constituin-

336 V. ponto II.1.
337 Sobre a opção pelo semipresidencialismo e as circunstâncias em que ocorreu v. também Aguiar
(1996, pp. 1239-1240), Cruz (1994, pp. 241-243), Lucena (2002, pp. 18-19), Neto e Lobo (2009, p. 238),
Novais (2010, pp. ); Pereira (1984, pp. 37- 44), Sousa (1992, pp. 61-63) e Vitorino (1992, p. 775).
338 Otelo Saraiva de Carvalho confessa ter sido surpreendido por estas declarações, interpretando-as
como reveladoras do desejo de Spínola de vir a ser o Presidente (v. Carvalho, 2011, pp. 183-184).
339 O Programa do Movimento das Forças Armadas foi apresentado pelo general António de Spínola em
25 de abril e publicado no Diário do Governo, I série, nº 112, de 14 de maio de 1974, em anexo à Lei n.º
3/74, que instituiu uma “estrutura constitucional transitória” (preâmbulo da Lei).
340 Uma primeira versão, intitulada “Programa de acção política do movimento de oficiais das Forças
Armadas”, “basicamente redigida em Março de 1974, por Melo Antunes” (Rodrigues, Borga & Cardoso,
2014, p. 329), era muito mais explícita quanto à forma de eleição, preconizando “a realização de elei-
ções gerais para a Presidência da República, por sufrágio universal, directo e secreto, em data e condi-
ções a estabelecer pela futura Assembleia Nacional Constituinte” (ponto 1.3 das “medidas a curto pra-
zo”, in: Rodrigues, Borga & Cardoso, 2014, p. 331).
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te” a convocar “no prazo de doze meses”(Movimento das Forças Armadas, 1974, pp.

621 e 622)341.

Até à eleição, durante o período qualificado no Programa como “período de ex-

ceção”, o Presidente da República seria designado pela Junta de Salvação Nacional, “de

entre os seus membros”, mantendo os poderes previstos na Constituição (então) vi-

gente (Movimento das Forças Armadas, 1974, p. 204).342

Através da Lei nº 3/74, de 14 de maio, a Junta de Salvação Nacional, assumin-

do, num primeiro momento, as funções de órgão legislativo com poderes constituintes

(v. Miranda, 2015, p. 51),343 aprovou a “estrutura constitucional transitória”, na qual o

Presidente da República, escolhido nos moldes previstos no Programa do MFA, passa-

va a deter um conjunto de poderes expressamente fixados no artigo 7º do referido

diploma.

De entre esses poderes importa destacar os seguintes, relacionados com o fun-

cionamento do sistema político: i) presidir à Junta de Salvação Nacional, ao Conselho

de Estado e, “quanto o julgar conveniente”, convocar e presidir ao Conselho de Minis-

tros; ii) nomear e exonerar os membros do Governo provisório;344 iii) marcar a data

das eleições para a Assembleia Constituinte, convocar a Assembleia e prorrogar o res-

petivo prazo de funcionamento (cf. artigo 7º da Lei n.º 3/74).

Na ausência de um parlamento com plenos poderes, uma vez que a Lei n.º 3/74

limitava à elaboração da lei fundamental a função da Assembleia Constituinte a eleger,

o Governo respondia politicamente apenas perante o Presidente da República (cf. arti-

gos 3º/1 e 15º).

341 V. Programa do Movimento das Forças Armadas, A – Medidas imediatas, 2/a, B – Medidas a curto
prazo, 3/a e C – Considerações finais, 1.
342 V. Programa do Movimento das Forças Armadas, B – Medidas a curto prazo, 1.
343 O poder de aprovar leis constitucionais foi conferido, de seguida, ao Conselho de Estado, através do
artigo 13º/1/1º da Lei n.º 3/74 (sobre esta matéria v. Miranda, 2015, pp. 51-52).
344 A Lei nº 3/74 não fazia depender a nomeação nem a exoneração dos ministros de proposta do chefe
do executivo, a qual era necessária apenas relativamente aos secretários e subsecretários de Estado (cf.
artigo 14º/2 e 3). No entanto, através da Lei n.º 5/74, de 12 de julho, passou a depender de proposta do
Primeiro-Ministro a nomeação e exoneração de qualquer outro membro do Governo (cf. artigo 1º/2).
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A legitimidade que lhe advinha das citadas normas transitórias poderia ter saí-

do reforçada caso tivesse vingado a proposta do chefe do primeiro Governo provisório,

Adelino da Palma Carlos, formulada, segundo alguns autores (v. Gaspar, 1990, p. 11;

Pinheiro, 2010, p. 288), por indicação do general Spínola,345 no sentido de se avançar

desde logo para a respetiva eleição por voto universal, em simultâneo com a submis-

são a referendo, a realizar até 31 de outubro de 1974, de uma “Constituição provisó-

ria” que modificaria parte da Lei n.º 3/74 (v. Gómez Fortes, 2009, pp. 74-79; Miranda,

2015, p. 78).346

A proposta de Palma Carlos foi rejeitada pelo Conselho de Estado (v. Ferreira,

1993, p. 201; Miranda, 2015, p. 78; Reis, 1994, pp. 21-22), mas a figura do Presidente

da República já tinha adquirido, a partir dos primeiros momentos, um papel central,

que se manteve durante toda a primeira fase do processo de transição.

Desde logo, por força dos poderes que lhe foram conferidos através da Lei n.º

3/74, mas também devido à personalidade e à atitude dos dois titulares do cargo no

período em causa, António de Spínola e Costa Gomes. O primeiro, assumindo o con-

fronto com as fações do Movimento das Forças Armadas que não lhe eram afins,347 até

acabar por se demitir quando percebeu que não podia impor a sua vontade nem o seu

modelo de liderança;348 o segundo, gerindo habilmente os graves conflitos ocorridos

345 No seu testemunho direto, Spínola atribui a iniciativa a Palma Carlos, acrescentando que a antecipa-
ção das eleições presidenciais teria o acordo de Costa Gomes e de Sá Carneiro (Spínola, pp. 165-166). O
apoio do líder do PPD é referenciado também por Mário Soares (in: Avillez, 1997a, pp. 349-351), Jorge
Miranda (2015, p. 77), entre outros (v. Gómez Fortes, 2009, p. 79; Pinheiro, 2010, pp. 288-289).
346 Palma Carlos visava reforçar a posição do general Spínola, então titular do cargo por designação da
Junta de Salvação Nacional, defendendo que o mesmo era “a única personalidade capaz de obter o
apoio da grande maioria dos portugueses” (Carlos, 1974, p. 7). A iniciativa servia a estratégia de Spínola
no sentido de controlar o processo de transição e a solução do problema colonial, fazendo prevalecer os
seus pontos de vista sobre aqueles que se esgrimiam no seio do MFA (v. Ferreira, 1993, pp. 48-49; Reis,
1994, pp. 21-22), sendo classificada por uns como “uma tentativa de golpe palaciano” (Rezola, 2012, p.
638), o “Golpe Palma Carlos” (Soares, in Avillez, 1997a, p. 378), e por outros simplesmente como “a crise
Palma Carlos” (Amaral, 1996, pp. 209-214; Sousa, 2000 p. 702).
347 Depois de conseguir impor a sua posição em relação a certos aspetos do programa do MFA, nomea-
damente em matéria de descolonização (v. Ferreira, 1993, pp. 49-51 e 55-56; Melo Antunes, in Cruzeiro,
2004, pp. 98-101; Pinto, 2003, pp. 19-20; Spínola, 1978, pp. 252-254), Spínola manteve divergências com
importantes setores do Movimento, relacionadas com a condução do processo de transição e com o
papel que no mesmo deveriam ter os militares (v. Ferreira, 1993, pp. 48-49; Rezola, 2012, pp. 637-639).
O próprio Spínola apresenta a sua versão desses diferendos em País sem rumo (1978, pp. 113-244).
348 Sobre a personalidade e o papel do general Spínola neste período v. Chilcote, 2012, pp. 97-102 e 123;
Ferreira, 1993, pp. 47-51; Maxwell, 1997, pp. 63-66 e 75-87; Melo Antunes (in: Cruzeiro, 2004, pp. 86-89
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no período do seu mandato, acabando por dar um contributo decisivo para o cumpri-

mento dos pontos chave do programa do MFA relativamente à transição para a demo-

cracia, com a realização de eleições para a Assembleia Constituinte e a promulgação

da Constituição.349

II.1.1 – A opção pelo semipresidencialismo

A proposta de eleição do Presidente por voto popular contida no programa do

Movimento das Forças Armadas poderia, teoricamente, abrir caminho à adoção de um

sistema de governo de tipo presidencial350 ou semipresidencial.351

Ao aprovar a estrutura constitucional transitória, a Junta de Salvação Nacional

confirmou a forma de eleição do futuro Presidente, não adiantando substancialmente

nada mais que pudesse condicionar a escolha do sistema de governo pela Assembleia

Constituinte a eleger.

No entanto, após os acontecimentos de 11 de março de 1975, a Junta de Salva-

ção Nacional e o Conselho de Estado foram extintos e substituídos pelo Conselho da

Revolução, através da Lei n.º 5/75, que criou também a Assembleia do Movimento das

Forças Armadas (v. Teles, 2013, p. 187).

De seguida, a 11 de abril de 1975,352 foi firmada a Plataforma de acordo consti-

tucional353 entre o MFA e os partidos políticos incluindo um conjunto de condiciona-

e 93-95); Reis; Rezola, 2006, pp. 44-45; Rezola, 2012, pp. 637-639; Soares (in: Avillez, 1997a, pp. 279-
280, 292, 345-352 e 378); Telo, 2007, pp. 77-90.
349 Sobre o perfil e a atuação do general Costa Gomes enquanto Presidente da República, v. Ademar,
2015, pp. 246-247, 254-255, 262-264 e 269-270; Chilcote, 2012, pp. 123; Ferreira, 1993, pp. 205, 207;
Rodrigues, 2008, pp. 197-201, 230-232, 263-266, 330-331 e 341-342.
350 Embora fosse pouco provável que se enveredasse por esse caminho num país europeu, como faz
notar Novais (2010, pp. 64-65), a verdade é que algumas declarações de Spínola e as propostas de Pal-
ma Carlos (v. notas 358 e 359) poderiam conduzir a uma solução com esses contornos, eventualmente
com caráter transitório (v. Cruz, 1994, pp. 239-240; Soares, in: Avillez, 1997a, p. 351; Reis, 1994, pp. 21-
22). Acresce a posição assumida, alguns anos mais tarde, por Pinto Balsemão, um dos principais prota-
gonistas da revisão constitucional de 1982, enquanto líder do PSD, defendendo o presidencialismo como
o melhor sistema de governo para Portugal, no capítulo da sua autoria inserido na obra editada por
Kenneth Maxwell sobre o nosso país, em 1986 (v. Balsemão, 1986, pp. 218-221).
351 O Programa do MFA nada referia quanto aos poderes do futuro Presidente nem fazia qualquer men-
ção à existência de um Primeiro-Ministro.
352 As negociações com os partidos políticos no sentido de condicionar a elaboração da Constituição e
garantir o reconhecimento de um papel politicamente relevante ao MFA iniciaram-se antes dos aconte-
cimentos de 11 de março (v. Gómez Fortes, 2009, pp. 161-165; Miranda, 2015, p. 92; Telo, 2007, p. 204).
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mentos à Assembleia Constituinte, a converter em normas que a futura Constituição

devia acolher,354 as quais vigorariam por um período a fixar na lei fundamental entre

três e cinco anos.355

Nos termos da Plataforma, a constituição consagraria a eleição do Presidente

da República, não por voto universal como resultava do programa do MFA, mas atra-

vés de um colégio eleitoral composto pelos membros da Assembleia do MFA, em nú-

mero de 240, e pelos deputados da Assembleia Legislativa, cujo número não poderia

ser superior a 250 (cf. Plataforma de acordo constitucional, D/2.3, 5.1 e 6.1).

Apesar da nova forma de eleição, ao Presidente seriam cometidos poderes efe-

tivos muito relevantes, nomeadamente os de presidir ao Conselho da Revolução que,

no contexto da Plataforma, seria o mais importante órgão de soberania a consagrar na

futura Constituição (v. Gaspar, 1990, p. 13; Miranda, 2015, p. 144; Rezola, 2007, p.

158; Teles, 2013, pp. 191-192),356 exercer o comando supremo das forças armadas e

escolher o Primeiro-Ministro “ouvido o Conselho da Revolução e as forças políticas e

partidos que [entendesse] por conveniente”357 (parte D, ponto 4.1), sendo o chefe do

Governo “politicamente responsável perante o Presidente da República e perante a

Assembleia Legislativa” (D/4.4). O Presidente tinha ainda o poder de propor a dissolu-

ção do parlamento ao Conselho da Revolução, embora coubesse a este a decisão

(D/3.2/j).

Este pacto, subscrito em momento de grande tensão política e social (v. Gaspar,

1990, pp. 12-13), começou a ser questionado a partir da Assembleia Constituinte en-

353 As duas plataformas de acordo constitucional são referidas frequentemente como o primeiro e o
segundo pactos entre o MFA e os partidos políticos. No texto também se utilizam ambas as fórmulas.
354 A Assembleia Constituinte, a eleger por voto direto e universal, seria acompanhada por uma comis-
são do MFA “de forma a facilitar a cooperação entre os partidos e a impulsionar o andamento dos traba-
lhos, dentro do espírito do programa do MFA” (Plataforma de acordo constitucional, C/2).
355 Sobre a primeira Plataforma de acordo constitucional v. Ferreira, 1993, pp. 208-209; Gómez Fortes,
2009, pp. 177-183; Miranda, 2015, pp. 96-99; Rezola, 2007, pp. 149-158; Teles, 2013, pp. 191-192; Telo,
2007, pp. 104-105.
356 Sobre os imensos poderes do Conselho da Revolução, em matéria de definição das políticas públicas,
controlo da legislação emanada do parlamento ou do Governo, apreciação da constitucionalidade das
leis, dissolução da Assembleia Legislativa, reserva de capacidade legislativa, iniciativa de reforma da
Constituição e escolha de determinados ministros v. parte D, ponto 3 da Plataforma, Rezola, 2006, pp.
170-172 e Teles, 2013, pp. 191-192.
357 Os demais membros do Governo seriam nomeados e exonerados pelo Presidente “de acordo com
proposta do Primeiro-Ministro” (Parte D, ponto 2.2/d da Plataforma).
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tretanto eleita,358 embora em intervenções pontuais, primeiro por Freitas do Amaral, a

7 de agosto de 1975,359 e, mais tarde, por Sottomayor Cardia, a 7 de novembro do

mesmo ano. 360

As condições para renegociar os termos da Plataforma de acordo constitucional

surgiram a seguir à derrota dos setores mais radicais do MFA, a 25 de novembro de

1975. Isso mesmo foi defendido nas primeiras sessões da Assembleia Constituinte rea-

lizadas após os referidos acontecimentos,361 a 2 de dezembro, nomeadamente por

José Luís Nunes, Marcelo Rebelo de Sousa e Sottomayor Cardia (v. Diário da Assem-

bleia Constituinte n.º88, de 3 de dezembro de 1975, pp. 2856, 2861, 2862), e, no dia

seguinte, por Jorge Miranda, Vasco da Gama Fernandes, Freitas do Amaral e, de novo,

Sottomayor Cardia,  Marcello Rebelo de Sousa e José Luís Nunes, entre outros (v. Diá-

rio da Assembleia Constituinte n.º 89, de 4 de dezembro de 1975, pp. 2889-2914).

O sentido das intervenções manteve-se nas sessões seguintes, de 4, 5 e 9 de

dezembro, no contexto do debate do relatório da 5ª comissão da Assembleia Constitu-

inte, relativo à organização do poder político, 362 com PS, PPD e CDS a defenderem a

revisão da plataforma de acordo, enquanto PCP e MDP/CDE manifestavam posição

contrária, admitindo apenas alterações pontuais (v. Diário da Assembleia Constituinte

n.º 90, de 5 de dezembro de 1975, pp. 2930-2945, Diário da Assembleia Constituinte

358 Também Sá Carneiro cedo questionou o pacto, em entrevista publicada a 26 de agosto de 1975, no
Jornal Novo (v. Carneiro, 2010, pp. 163 e 171-172).
359 Numa intervenção corajosa (v. Miranda, 2015, p. 182), realizada na véspera da posse do V Governo
provisório, liderado por Vasco Gonçalves, Freitas do Amaral questionou o papel que o MFA estava a
assumir, propôs que fosse incumbido de formar Governo o Partido Socialista, vencedor das eleições
para a Constituinte, e defendeu a “reabertura de conversações entre o MFA e os partidos, tendo […] em
vista a revisão do pacto” (v. Diário da Assembleia da Constituinte n.º 28, de 8 de agosto de 1975, p. 706).
360 Sottomayor Cardia pronunciou-se contra a participação da Assembleia do MFA no colégio eleitoral
presidencial e contra o papel do Conselho da Revolução enquanto “câmara legislativa e tribunal consti-
tucional”, matérias incluídas no Pacto, sugerindo a revisão do mesmo (Diário da Assembleia Constituinte
n.º 78, de 8 de novembro de 1975, pp. 2574-2575).
361 A sessão prevista para 28 de novembro não se realizou por falta de quórum (v. Diário da Assembleia
Constituinte n.º 87, de 29 de novembro de 1975, p. 2834).
362 Por coincidência, o texto da 5ª Comissão começou a ser discutido precisamente na primeira sessão
após o 25 de novembro. O PPD apresentou um requerimento no sentido da suspensão desse debate até
à revisão da Plataforma, o qual foi rejeitado, uma vez que o PS, defendendo tal revisão, se mostrou
favorável a que os constituintes contribuíssem para a mesma através do debate que deviam fazer livre-
mente sobre o assunto, no que foi secundado pelo CDS, enquanto o PCP e o MDP/CDE se pronunciavam
contra qualquer revisão (v. Diário da Assembleia Constituinte n.º 87, de 29 de novembro de 1975, pp.
2861-2865).
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n.º 91, de dezembro de 1875, pp. 2961-2973 e Diário da Assembleia Constituinte n.º

92, de 10 de dezembro de 1975, 2987-3006).363

Na última sessão em que foi debatido o texto da 5ª Comissão, realizada a 10 de

dezembro, foi aprovada, com os votos contra dos deputados do PCP e a abstenção dos

eleitos pelo MDP/CDE, uma proposta do Partido Socialista no sentido da suspensão do

debate sem votação, tendo em vista a realização de diligências junto do Conselho da

Revolução com o objetivo de rever a plataforma de acordo constitucional (v. Diário da

Assembleia Constituinte n.º 93, de 11 de dezembro de 1975, p. 3035).

Numa reação imediata às primeiras intervenções na Assembleia Constituinte,

Pinheiro de Azevedo, então chefe do Governo, levantou a questão na reunião do Con-

selho da Revolução realizada a 3 de dezembro de 1975, considerando que era “priori-

tária a revisão da Plataforma de Acordo Constitucional com os partidos políticos” (cf.

ata dessa reunião364 e Rezola, 2003, p. 929).

Sem consenso quanto ao papel futuro do Movimento das Forças Armadas, os

conselheiros admitiram que era efetivamente urgente “promover, por iniciativa do CR,

a revisão do Pacto com os partidos” (Rezola, 2003, p. 931), embora entendessem ne-

cessário definir previamente, entre si, qual deveria ser a intervenção futura do MFA

(cf. ata da reunião e Rezola, 2003, p. 931).365

Ainda assim, só quase uma semana depois, a 9 de dezembro, foi tornada públi-

ca uma posição dos militares, assumida por Melo Antunes em conferência de imprensa

onde afirmou que “o pacto tem de ser revisto tendo em conta as condições atuais de

vida política portuguesa” (cit. in Rezola, 2003, p. 942).

363 Sobre a pressão política que o MFA sofreu no sentido da revisão do primeiro pacto, nomeadamente a
partir da Assembleia Constituinte, v. Miranda, 2015, pp. 295-298; Rezola, 2003, pp. 933-939.
364 Todas as atas do Conselho da Revolução citadas e documentos apensos foram consultados no Arqui-
vo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo do Conselho da Revolução, Reuniões, nºs 2 e 3.
365 Importa destacar que o Conselho da Revolução foi reestruturado na sequência dos acontecimentos
do 25 de novembro de 1975, com o afastamento de Almada Contreiras, por imposição do próprio Con-
selho, e a demissão, por sua iniciativa, de Otelo Saraiva de Carvalho, Rosa Coutinho, Carlos Fabião e
Filgueiras Soares. Entraram, para substituir os que saíram e para reforçar a representação do Exército,
prevista na reestruturação aprovada em 11 de dezembro, Ramalho Eanes, Souto Cruz, Pires Veloso,
Vítor Alves, Vítor Crespo e Almeida e Costa (v. Rezola, 2003, pp. 962-965; Rezola, 2007, pp. 286-287).
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Cronológica e publicamente, a iniciativa da revisão parece ter pertencido aos

partidos, através das primeiras intervenções feitas na Assembleia Constituinte. For-

malmente, os partidos optaram por avançar com alguma prudência no processo que

Rezola (2003, p. 1028) classifica como de “crescente relação dialética” com o Conselho

da Revolução, nomeadamente com a formulação da moção do PS aprovada a 10 de

dezembro, em cujos considerandos se invocam “declarações já produzidas por alguns

Conselheiros da Revolução”, para, na parte deliberativa, em vez de se propor direta-

mente o desenvolvimento de ações com vista à renegociação do pacto, se utilizar uma

linguagem cautelosa, dirigida a transferir a iniciativa para o coletivo castrense.

A Constituinte, depois das reiteradas e veementes intervenções de alguns dos

mais destacados deputados, acabou por aprovar apenas “que se encetem diligências

junto do Conselho da Revolução para tomar conhecimento da sua posição oficial sobre

a eventual revisão da Plataforma de Acordo Constitucional”, acrescentando que “no

caso de o Conselho da Revolução decidir rever…, se encetem imediatamente as nego-

ciações…” (Diário da Assembleia Constituinte n.º 93, de 11 de dezembro de 1975, p.

3036).366

O Conselho da Revolução deu uma resposta pronta e, um dia após a aprovação

da moção, deliberou “iniciar no mais curto espaço de tempo conversações com os Par-

tidos Políticos signatários da Plataforma […], com vista à sua revisão imediata” (comu-

nicado da reunião de 11 de dezembro de 1976),367 dedicando grande parte da reunião

seguinte, realizada quatro dias mais tarde, a debater as questões mais sensíveis, que

Melo Antunes considerou serem a forma de eleição do Presidente da República e as

funções do Conselho da Revolução. Para proceder às negociações foi designada uma

comissão constituída pelos conselheiros Canto e Castro, Martins Guerreiro, Melo An-

tunes, Ramalho Eanes e Vasco Lourenço, (v. atas das reuniões de 11 e 15 de dezembro

de 1975 e Rezola, 2003, pp. 1028 e 1033).

366 O cuidado na redação da moção do PS estava em linha com a posição publicamente assumida por
Mário Soares, no jornal Portugal Socialista de 5 de dezembro, citada por Gómez Fortes (2009, p. 248),
reafirmando a fidelidade ao pacto assinado e remetendo para o Conselho da Revolução a iniciativa de
eventual revisão.
367 Anexo à ata da reunião em causa.
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No primeiro encontro da comissão com os partidos foi fixado o prazo de 30 de

dezembro para estes apresentarem propostas (v. Rezola, 2003, pp. 1033-1034).

Nos documentos em que formalizaram as suas posições, os partidos políticos

defenderam, quanto à eleição do Presidente da República368, o sufrágio direto e uni-

versal, com exceção do MDP/CDE369 que continuou a pugnar por uma eleição indireta

através de colégio eleitoral integrando representantes das forças armadas em número

igual ao dos deputados.370

Antes da apresentação destas propostas já os líderes do PS, do PPD e do CDS se

haviam manifestado no sentido da eleição do Presidente da República em eleições

diretas. Freitas do Amaral no prefácio que assinou do livro de Lucas Pires, Uma Consti-

tuição para Portugal (v. Pires, 1975, p. VI)371; Sá Carneiro, em conferência de imprensa

realizada a 28 de novembro de 1975 (v. Carneiro, 2012a, pp. 4-6 e 9); Mário Soares

num texto publicado em 10 de dezembro de 1975, no jornal do PS, Portugal Socialista

(v. Gómez Fortes, 2009, p. 258)372.

Depois de um intenso processo negocial, que incluiu a apresentação de duas

contrapropostas sucessivas por parte do Conselho da Revolução,373 tendo como maté-

368 O PS, sustentando que a eleição direta do Presidente “corresponde às aspirações profundas do Povo
Português” (Partido Socialista, 1975b, ponto 6), defendeu, no entanto, que a matéria da eleição e dos
poderes presidenciais não deve constar do novo pacto “cabendo em exclusivo à Assembleia Constituinte
pronunciar-se sobre ela” (Partido Socialista, 1975b, ponto 6).
369 Gómez Fortes (2009, pp. 250-251) afirma que “após a extinção da Assembleia do MFA, todos os par-
tidos políticos tinham expressado o desejo de que o presidente da República fosse eleito por sufrágio
universal”, mas a verdade é que não foi essa a posição do MDP/CDE (v. Bahro, 1996, p. 797; Rezola,
2007, p. 295; Teles, 2013, p. 195), como se pode ver na cópia do original da sua proposta disponível na
página oficial da Assembleia da República (v. nota 370) e publicada in: Teles, 2013, pp. 246-253.
370 V. Movimento Democrático Português, 1975b, ponto 11/A; Partido do Centro Democrático e Social,
1975b, ponto II/g; Partido Comunista Português, 1975b, ponto 3; Partido Popular Democrático, 1975b,
ponto D/2; Partido Socialista, 1975b, ponto 6. Sobre as propostas dos partidos v. também Gómez Fortes,
2009, pp. 254-258; Teles, 2013, pp. 192-195; Rezola, 2007, pp. 295-302.
371 O livro tem a data de 1975 e o prefácio foi escrito certamente antes dos acontecimentos de 25 de
novembro e antes de se prever a revisão do primeiro pacto MFA/Partidos, como se percebe pelo respe-
tivo conteúdo.
372 Segundo Gómez Fortes “o primeiro dirigente a pedir publicamente a eleição directa do presidente da
República” foi Mário Soares, invocando o autor a declaração do líder do PS publicada a 10 de dezembro
de 1975. Acontece que as posições de Freitas do Amaral e de Sá Carneiro citadas no texto são anteriores
a esta data. Independentemente disso, importa destacar que é dos partidos a iniciativa de propor a
eleição do Presidente por voto popular.
373 A evolução do processo de revisão do pacto foi discutida pelo Conselho da Revolução nas reuniões de
7, 12 e 26 de janeiro. Na reunião de 9 de fevereiro, uma versão apontada como quase final do novo
acordo com os partidos foi distribuída aos conselheiros que deliberaram manifestar “a confiança na
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ria mais sensível e controversa os poderes do Presidente e do próprio CR, foi possível

chegar ao consenso que culminou com a assinatura da segunda plataforma de acordo

a 26 de fevereiro de 1976 (v. Castaño, 2013, pp. 424-426; Miranda, 2015, p. 334; Rezo-

la, 2003, pp. 1048-1075; Teles, 2013, pp. 196-202).

A eleição do Presidente por voto direto e universal foi um ponto aceite pelos

militares logo na primeira fase negocial,374 pese embora a resistência de alguns mem-

bros do Conselho da Revolução que continuavam a preferir a escolha através de um

colégio eleitoral, e os receios  sobre esta fórmula evidenciados, nomeadamente, por

parte de Melo Antunes375 (v. Gómez Fortes, 2009, p. 251; Reis, pp. 37-39; Rezola, 2007,

pp. 292-293; Teles, 2013, p. 195).

Os poderes presidenciais inscritos neste segundo pacto foram reforçados rela-

tivamente ao previsto na primeira plataforma, contrastando com a muito significativa

comissão encarregada das negociações, a qual as ultimará” (ata desta última reunião). Por fim, a 23 de
fevereiro, o assunto voltou a ser apreciado, três dias antes da assinatura, como resulta da agenda anexa
à ata da reunião, mas nada ficou registado neste último documento (v. atas das reuniões em causa e
ponto 3 da agenda referida). Importa mencionar que as atas são muito parcas na descrição dos debates
ocorridos sobre esta matéria. A ausência de qualquer referência ao assunto na ata de 23 de fevereiro
deixa no ar a hipótese de a versão final da segunda Plataforma de acordo ter sido aprovada apenas pela
comissão negociadora, com base na confiança manifestada a 9 de fevereiro. Tanto mais que o Conselho
da Revolução não voltou a reunir entre 23 e 26 de fevereiro (v. Arquivo do Conselho da Revolução, Reu-
niões, nº 3) e ainda na véspera da cerimónia de assinatura do acordo foram introduzidas alterações que
permitiram ultrapassar as últimas objeções por parte do PS, PPD e CDS, incluindo a eliminação do pre-
âmbulo (v. Diário de Notícias de 26 de fevereiro de 1976, p. 2; Rezola, 2007, p. 311).
374 André Gonçalves Pereira (1984, pp. 37-38 e 43-44) fez notar que os projetos de Constituição apresen-
tados inicialmente pelos partidos não propunham um sistema semipresidencial, apontando antes para
um “regime parlamentar” e sugere que a eleição do Presidente por voto popular foi uma opção dos
militares. No entanto, analisando os projetos dos partidos que subscreveram o primeiro pacto com o
MFA, verifica-se que, no que respeita à forma de eleição do Presidente, opção central na escolha do
sistema de governo, todos se limitaram a verter para as propostas o que tinha ficado consagrado no
pacto e que resultava de uma clara imposição dos militares (v. Rezola, 2007, pp. 152-158), à qual os
partidos resistiram enquanto puderam (v. parte D, pontos 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 do pacto e artigos 63º da
proposta do PS, 81º e 82º da do PPD, 59º da do CDS, 64º da do PCP e 56º da do MDP/CDE). Sobre esta
matéria é particularmente esclarecedora a observação contida no já citado prefácio assinado por Freitas
do Amaral à obra de Lucas Pires (v. nota 371), onde o então líder do CDS invocava o pacto para explicar
que, por causa dele, a proposta de eleição do Presidente da República por sufrágio direto e universal,
que fazia parte do projeto inicial do CDS, já não poderia ser defendida. No mesmo sentido as declara-
ções de Sá Carneiro em entrevistas à Capital, a 21 de janeiro de 1975 (v. Carneiro, 2010, pp. 133 e 137),
defendendo a eleição por voto universal, e ao Comércio do Porto de 29 de setembro de 1975 (v. Carnei-
ro, 2010, pp. 203 e 214) explicando a divergência com o que foi imposto no primeiro pacto.
375 O testemunho de Miguel Galvão Teles, em entrevista a António Araújo (Araújo, 2005, p. 14) é muito
elucidativo quanto aos receios de Melo Antunes e dos juristas que colaboravam com ele na revisão do
pacto, por existir a convicção de que o Presidente poderia ser um militar, mas não se saber “que militar
é que pode sair disto”.
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perda de poderes do Conselho da Revolução, inevitável no novo contexto político (v.

Teles, 2013, pp. 196-198; Rezola, 2007, pp. 311-313).

Aos poderes acima mencionados, que o Presidente conservava, com alguns

ajustamentos,376 passaram a somar-se os de exonerar o Primeiro-Ministro, dissolver a

Assembleia Legislativa e dissolver os órgãos das regiões autónomas.377 A dissolução do

parlamento careceria de parecer favorável do Conselho da Revolução, que também

seria ouvido, sem caráter vinculativo, relativamente às duas restantes matérias. Para

além disso, ficou expressamente consignado378 o exercício pelo Presidente do direito

de veto, ouvido o Conselho da Revolução, e a prerrogativa de solicitar a este órgão a

apreciação da constitucionalidade relativamente aos diplomas aprovados pelo parla-

mento (v. pontos 2.5.1, 2.5.2 e 3.7 da segunda Plataforma).

No que se refere à eleição e aos poderes do Presidente da República, o texto

constitucional aprovado em 1976, poucas semanas após a subscrição da segunda pla-

taforma, viria a consagrar fielmente o resultado das negociações entre os partidos e o

Conselho da Revolução vertido naquele texto,379 esgotando-se então o seu objeto (v.

Gaspar, 1990, p. 16; Miranda, 2015, p. 335).

376 O mais relevante dos ajustamentos, por comparação com o previsto no primeiro pacto, era o facto de
o Presidente dever, para a nomeação e exoneração do Primeiro-Ministro, ter “em conta os resultados
eleitorais” (ponto 2-3/e da segunda Plataforma) e ouvir “os partidos políticos representados na Assem-
bleia Legislativa” (ponto 2-3/e da segunda Plataforma), e não “os que entendesse” (ponto 4.1 do primei-
ro pacto).
377 Salgado de Matos (1983, p. 240) refere que “o presidente tinha o direito de demitir o primeiro-
ministro e de dissolver a Assembleia desde a primeira Plataforma de Acordo”, mas esses poderes só
passaram a estar efetivamente previstos no segundo pacto. O poder de demissão do chefe do executivo
não consta em nenhuma norma do primeiro dos referidos documentos e não foi contemplado nos pro-
jetos de constituição apresentados por PS, PPD, PCP e MDP/CDE, tendo por base o mesmo documento.
Apenas o CDS acrescentou esse poder na sua proposta. Quanto à dissolução do parlamento, a decisão
cabia ao Conselho da Revolução, sob proposta do Presidente, diferentemente do que ficou estabelecido
na segunda plataforma (v. cláusulas D/2, D/3.2/j e D/4 do primeiro pacto, 2.3/e/h do segundo e os se-
guinte artigos dos projetos de Constituição: 66º e 72º/5/j, do PS; 88º e 92º/9º, do PPD; 69º/7º/8º e
78º/10º, do CDS, 70º e 73º/h, do PCP; 55º e 66º/j, do MDP/CDE).
378 O primeiro pacto estabelecia que caberia ao Presidente promulgar as leis, mas nada estava previsto
em matéria de veto (v. ponto 2), ficando reservada para o Conselho da Revolução a iniciativa de “deci-
dir, com força obrigatória geral, sobre a constitucionalidade das leis” (ponto 3.2/b).
379 É a seguinte a correspondência entre as cláusulas da segunda Plataforma de Acordo e os artigos da
Constituição na versão aprovada em 1976: 2.1 – 124º; 2.2 – 127º/1; 2.3/a, e, f, h – 136º/ a, e, f, g, i;
2.3/b, d, g – 137º/1/a, b, c; 2.3/c – 138º; 2.4 – 137º/3; 2.5.1 e 2.5.2 – 139º; 2.6 – 136º/e; 2.7 – 135º/1;
2.8 – 126º/2; 3.7/a, c – 146º/a e 281º/1; 3.11.1/b – 283º/2/c; 4.1 – 193º (v. 2.ª Plataforma de Acordo
Constitucional, 1976; Constituição da República Portuguesa, 1976).
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O sistema de governo de tipo semipresidencial ficava assim consagrado como

uma opção decorrente, em primeira instância, da legitimidade democrática, porque

influenciada decisivamente pelas propostas apresentadas pelos partidos políticos no

processo de negociação da segunda Plataforma de Acordo Constitucional.380

II.1.2 A primeira eleição presidencial: “cláusula militar implícita” ou inte-

resses convergentes?

Na reunião do Conselho da Revolução realizada em 15 de dezembro de 1975

Melo Antunes, “fazendo um ponto de situação” (Rezola, 2007, p. 293) sobre o debate

relativo à possibilidade de eleição do Presidente da República por voto universal, con-

cluiu que poderia ser aceite “a forma de eleição […] que das negociações com os parti-

dos se concluísse como a mais conveniente, mas com o condicionamento de que o

Presidente da República tem de ser da confiança do Conselho da Revolução-MFA” (ata

da reunião, p. 6; Rezola, 2007, p. 293).381

O texto da segunda Plataforma de Acordo Constitucional nada refere sobre um

eventual condicionamento das candidaturas presidenciais a uma prévia aceitação por

parte do CR, nem isso seria possível face ao texto constitucional posteriormente apro-

vado, ainda que tivessem surgido argumentos no sentido de sugerir que, cabendo ao

futuro chefe do Estado a presidência do Conselho da Revolução, este teria que ser,

necessariamente, um militar (v. Gaspar, 1990, p. 15; Rezola, 2003, p. 1151).382

380 Para além dos aspetos referidos no texto e nas notas 372, 374 e 375, que conduzem a esta conclusão,
importa deixar, como menção final, um testemunho adicional de Miguel Galvão Teles (2013, p. 193),
afirmando, por um lado, que “a eleição direta do Presidente é dos partidos, vem dos partidos” (2005, p.
21) e, por outro lado, que a dúvida (do CR) sobre a eleição do Presidente acabou por ser “eliminada pela
prática unanimidade dos partidos”. Esta posição é corroborada por Freitas do Amaral (2008, p. 23) ao
declarar que a eleição direta era uma “reivindicação unânime dos partidos democráticos”.
381 Esta questão teria sido colocada em termos semelhantes já em 21 de fevereiro de 1975, quando Rosa
Coutinho, numa reunião com os partidos políticos, apresentou um conjunto de propostas, “em repre-
sentação do MFA”, entre as quais se incluía a indicação de que “o Presidente da República terá de ser da
confiança do Movimento das Forças Armadas” (conforme relatório do Partido Socialista arquivado na
Fundação Mário Soares e transcrito in: Goméz Fortes, 2009, p. 165).
382 Não foi esta a interpretação de constitucionalistas como Gomes Canotilho e Vital Moreira - este últi-
mo participante muito ativo no processo constituinte (v. Miranda, 2015, p. 121) - que entendiam que a
presidência do Conselho da Revolução não implicava que o Presidente fosse um militar (v. Canotilho &
Moreira, 1978, p. 303). Mas uma coisa era a hermenêutica constitucional e outra a dinâmica política.
Jorge Miranda, outro constitucionalista e destacado deputado constituinte, admite que aquele facto
poderia ter tornado “implícito no pacto […] que o primeiro Presidente da República seria militar” (Mi-
randa, 2015, p. 334).
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Tal argumentação foi contestada por destacadas figuras dos principais partidos

que subscreveram o pacto (v. Rezola, 2003, p. 1151 e notas 389 a 395), mas, mesmo

que tivesse vingado, não significaria que os candidatos, ainda que militares, estivessem

sujeitos a prévia aceitação pelo Conselho da Revolução.

No entanto, à margem das contingências da interpretação do texto constituci-

onal, os partidos subscritores do pacto poderiam ter, de alguma forma, ficado vincula-

dos a uma “cláusula militar implícita”, que obrigaria a que o primeiro Presidente eleito

fosse um militar e assumisse também a chefia das Forças Armadas (Pereira, 1984, pp.

42-43). Mas poderia ser um militar qualquer ou deveria ser um militar necessariamen-

te escolhido pelo Conselho da Revolução e negociado com os partidos ou imposto aos

mesmos?383

Uma “cláusula”, ainda que “implícita” e mesmo considerando o contexto da

transição e do confronto entre a legitimidade democrática e a legitimidade revolucio-

nária, deveria pressupor algum grau de formalismo e de compromisso.384 Se era uma

“cláusula” associada à segunda Plataforma de Acordo deveria, no mínimo, obrigar to-

dos os subscritores dessa Plataforma e torná-los partícipes da respetiva execução.385

383 André Gonçalves Pereira, ao enunciar a tese da “cláusula militar implícita” não esclarece se da mes-
ma decorria algum mecanismo de escolha do militar para candidato presidencial, o que seria relevante
para melhor interpretar alguns factos relativos à primeira eleição presidencial que se apontam nos pa-
rágrafos seguintes do texto e também para cotejar a ação dos possíveis atores militares capazes de
decidir, não só quem seria o primeiro Presidente, como também quem seria, simultânea e consequen-
temente, na interpretação do autor, o chefe das Forças Armadas (v. Pereira, 1984, p. 43). Pode presu-
mir-se que a designação caberia ao MFA, através do CR, mas também não seria descabido pensar que
resultasse de uma negociação entre os militares e os partidos. Isto, no caso de os subscritores do pacto
estarem todos cientes, quando o firmaram, de que tal cláusula existia ou de que a boa interpretação do
acordo a impunha.
384 Adriano Moreira (1980, p. 113) não teve necessidade de invocar qualquer cláusula para concluir que
“Nada, na letra constitucional, obriga a que seja um militar. Nada, no regime político vigente, leva a
admitir que a escolha pudesse recair em civil”. Para o autor de O novíssimo príncipe o funcionamento do
sistema naquela fase da transição e o papel que continuava reservado aos militares assim o impunha.
385 O compromisso entre os partidos e o Conselho da Revolução para a eleição de um militar da confian-
ça daquele órgão para a chefia do Estado, como condição não escrita mas aceite no âmbito do segundo
pacto, tem sido dado por certo ou considerado mesmo indiscutível por muitos autores (para além dos
citados nas notas anteriores, v. Bayerlein, 1996, pp. 821-823, Chilcote, 2012, p. 215; Gómez Fortes,
2009, p. 259; Maxwell, 1997, p. 160; Neto & Lobo, 2009, p. 238; Sousa, 1984, p. 47). Outros são menos
categóricos em relação a esta matéria (v. Castaño, 2013, p. 429; Freire & Pinto, 2010, p. 46; Rezola,
2007, pp. 335-344) ou nem chegam a fazer-lhe qualquer alusão (v. Santos, 2005, pp. 1152-1153; Telo,
2007, pp. 179-180). O que foi afirmado, à época, por membros do Conselho da Revolução, como Rama-
lho Eanes, Vasco Lourenço, Morais e Silva e Pinheiro de Azevedo e por atores partidários muito destaca-
dos, como Mário Soares e Sá Carneiro (v. parágrafos seguintes do texto e notas 389 a 395) corroboram



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

123

A hipótese da “cláusula militar implícita” pode parecer compatível com as cir-

cunstâncias que rodearam a designação de Ramalho Eanes como candidato, mas afigu-

ra-se contraditória com alguns factos que sugerem que, a ter existido, obrigaria apenas

alguns partidos e alguns membros do Conselho da Revolução ou então nem todos os

partidos respeitaram o compromisso e nem todos os conselheiros o acataram.

De facto, por um lado, Ramalho Eanes, o candidato escolhido pelos membros

do CR representantes do Exército, de entre quatro386 nomes de militares incluídos nu-

ma lista que o PS fez chegar “ao Grupo dos Nove”387 (v. Mário Soares, in: Avillez, 1996,

p. 24; Pinheiro, 2007, pp. 469-471; Rezola, 2013, p. 529; Telo, 2007, pp. 184 e 196),

com a indicação de que qualquer deles seria do seu agrado, acabou por ser apoiado

apenas por três dos cinco partidos subscritores do pacto, PS, PPD e CDS (v. Rezola,

2007, p. 349), tendo entre os seus adversários na corrida a Belém um candidato civil de

outro dos partidos em causa, Octávio Pato, do PCP.

Por outro lado, alguns oficiais da Força Aérea teriam diligenciado no sentido de

estimular Mário Soares a apresentar a sua própria candidatura (Soares, in: Avillez,

1996, p. 25; Soares, 2011, p. 288) e um dos membros inerentes do Conselho da Revo-

lução, o então Primeiro-Ministro, Pinheiro de Azevedo, foi candidatado, sem o apoio

de nenhum dos partidos subscritores da segunda Plataforma de Acordo.388

amplamente as dúvidas sobre a existência desse compromisso ou dessa cláusula. Miguel Galvão Teles,
que foi o principal consultor de Melo Antunes na negociação do pacto (v. Araújo, 2005, pp. 11-12), alu-
diu a “uma escolha «pactuada» entre CR e três partidos (PS,PPD e CDS)” para a designação de Eanes
(Teles, 2013, p. 196), mas foi muito categórico a afirmar, repetidamente, que “não havia nenhuma
«cláusula militar»” (Teles, in: Araújo, 2005, pp. 15-16), embora entendesse que as circunstâncias desa-
conselhavam a escolha de um civil. No mesmo sentido, aquele que foi o chefe da casa militar de Eanes,
na presidência, e membro do Conselho da Revolução, nomeado em setembro de 1976, Garcia dos San-
tos, na sua obra com David Castaño (2013, p. 35), reconhece que “por caber ao presidente a chefia do
Conselho da Revolução, havia sérios obstáculos a uma candidatura civil”, embora não existisse “no pac-
to nenhuma obrigação direta nesse sentido”.
386 Costa Brás, Firmino Miguel, Pires Veloso e Ramalho Eanes (v. Soares, in: Avillez, 1996, pp. 24-25).
387 Como foi designado o grupo de oficiais que subscreveram o documento da autoria de Melo Antunes
que ficou conhecido como “documento dos nove”, marcando a posição mais moderada dentro do Con-
selho da Revolução nos momentos críticos do verão de 1975 (v. Ademar, 2015, pp. 260-262; Cruzeiro,
2004, pp. 233-234; Rezola, 2006, pp. 347-351; Rezola, 2007, pp. 179-184).
388 O outro candidato presidencial foi Otelo Saraiva de Carvalho, que já tinha deixado o Conselho da
Revolução antes da aprovação do segundo pacto (v. Rezola, 2007, p. 283-286).
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Acresce que, depois de assinada aquela Plataforma, destacadas figuras do Con-

selho da Revolução, nomeadamente Ramalho Eanes,389 Vasco Lourenço,390 Morais e

Silva391 e Pinheiro de Azevedo,392 admitiram expressamente que o Presidente poderia

ser um civil, tal como o fizeram Mário Soares393 e Sá Carneiro394, embora estes líderes

partidários manifestassem simultaneamente a convicção de que, na conjuntura, a op-

ção por um militar consensualmente escolhido poderia ser a melhor.

Para além disso, Sá Carneiro, em entrevista ao Jornal de Notícias de 14 de maio

de 1976 (reproduzida in: Carneiro, 2012a, p.181), dissociou inequivocamente o apoio

do PPD a Eanes de qualquer indigitação prévia do Conselho da Revolução, a qual, se-

gundo o seu testemunho, compatível com a consulta feita às atas das reuniões deste

órgão (v. nota 364), nunca existiu.395

Igualmente relevante é a documentação referenciada por Castaño (2013, pp.

431-432 e n. 1380, 1382 e 1383) dando conta de informações transmitidas à adminis-

tração norte-americana pelo embaixador Frank Carlucci sobre a possibilidade de um

candidato civil à presidência da República, na qual se admite mesmo que poderia ser

Mário Soares o protagonista.

389 “Não sou contra um Presidente civil” afirmou Ramalho Eanes em declarações à comunicação social,
em 25 de março de 1976 (v. Diário de Notícias de 26 de março de 1976, p. 1).
390 Vasco Lourenço afirmou, em entrevista publicada no Expresso de 6 de março de 1976 (p. 12) que “é
evidente que serão os partidos que acabarão por propor os candidatos, mas nós não o faremos”.
391 “Se houver candidato [militar] a apresentar ao povo com fins eleitorais, a Força Aérea desligar-se-á
do grupo apresentador” disse o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e membro do Conselho da Revo-
lução em discurso proferido na Base da Ota a 3 de março de 1976 (v. Diário de Notícias de 4 de março
de 1976, p. 7). Este discurso foi criticado e considerado “divisionista” em reunião do Conselho da Revo-
lução de 8 de março de 1976, não ficando expresso se a razão se prendia com esta questão ou com
outra parte da intervenção que questionava a decisão do CR sobre o reconhecimento da República Po-
pular de Angola (v. ata respetiva e Rato, 2000, p. 153).
392 Em entrevista à revista Newsweek citada por Rezola (2007, p. 344) o almirante admitiu que poderia
não ter entrado na corrida se Soares e Eanes “se candidatassem ambos à presidência”. Ao líder do PS
Pinheiro de Azevedo terá dito que desistiria se ele “avançasse” (v. Castaño, 2013, p. 449).
393 Em conferência de imprensa dada a 26 de março de 1976 Mário Soares saudou as declarações de
Ramalho Eanes citadas na nota 389, salientando que Eanes “teve a hombridade de apontar a viabilidade
de um presidente civil” (v. Diário de Notícias de 27 de março de 1976, p. 3). Mais tarde, em entrevista ao
Expresso de 15 de abril de 1976 (p. 15) esclareceu que “o PS ainda não se decidiu sobre um candidato à
Presidência da República, mas já disse que considerava sensato, no contexto político actual […], que
fosse uma figura militar, com a condição de essa figura merecer o consenso das Forças Armadas”.
394 Sá Carneiro afirmou que o Presidente “tanto poderá ser um militar como um civil” acrescentado que
“há maiores probabilidade de vir a ser um militar” (entrevista ao Expresso de 15 de abril de 1976, p. 14).
395 Ao aludir à lista entregue por Mário Soares aos militares, “para que o Conselho da Revolução se pro-
nunciasse”, Sá Carneiro considerou que se tratou de uma diligência inútil porque “simplesmente já se
sabia […] que o Conselho da Revolução não escolheria um candidato das Forças Armadas” (Carneiro,
2012a, p. 181).
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O ponto final na controvérsia pode ter sido posto por Ramalho Eanes, ao afir-

mar, na entrevista concedida a 25 de junho de 2017, no âmbito da presente investiga-

ção que: “nunca foi levantada a questão do candidato presidencial na discussão da

segunda Plataforma entre o MFA e os partidos”, acrescentando que “nunca houve essa

cláusula, implícita ou explícita” (p. 1 da entrevista).

Estranha cláusula teria sido aquela que nenhum ator político ou militar invocou,

à época, proferindo, ao invés, muitos deles, declarações contraditórias com o suposto

conteúdo da mesma.

Aliás, a sua eventual materialização teria produzido um quadro bastante incon-

gruente, uma vez que: i) a escolha dos militares assentaria numa lista apresentada

apenas por um dos partidos, sem consulta aos demais;396 ii) só uma parte dos mem-

bros do Conselho da Revolução teria participado na decisão, numa matéria tão impor-

tante como esta, não existindo nas atas deste órgão qualquer referência a deliberação

sobre a matéria; iii) um dos cinco partidos subscritores do pacto apresentou um candi-

dato civil e outro não apoiou oficialmente nenhum candidato;397 iv) alguns conselhei-

ros da revolução ignoraram pura e simplesmente o quadro supostamente pactuado,

apresentando mesmo um deles outra candidatura.

Assim, talvez se possa concluir que a candidatura de Ramalho Eanes terá real-

mente nascido, não de uma imposição militar expressa ou “implícita”, mas das circuns-

tâncias políticas e de uma convergência de interesses,398 nomeadamente do PS, do

PPD, do CDS399 e de alguns dos membros do Conselho da Revolução,400 movidos por

396 Sem prejuízo de se saber que Pires Veloso e Ramalho Eanes, dois dos quatro nomes propostos pelo
PS (v. nota 386), também eram publicamente referenciados pelo líder do PPD, que revelava alguma
preferência pelo primeiro destes dois membros do Conselho da Revolução (v. Carneiro, 2012a, p. 163;
Pinheiro, 2010, p. 472). David Castaño (2013, pp. 428-429) dá conta de uma intermediação, aliás sem
sucesso, do embaixador dos Estados Unidos, Frank Carlucci, entre Mário Soares e Sá Carneiro, no senti-
do de um entendimento prévio do PS e do PPD para apoio a um candidato militar comum.
397 Sobre os partidos e movimentos que apoiaram os candidatos v. Rezola, 2007, p. 349.
398 Em linha com a interpretação dos factos feita por Novais (2010, p. 75).
399 PS e PPD disputaram entre si a primazia do apoio a Eanes, num episódio relatado como de “fuga de
informação” que terá favorecido o PPD permitindo que este concretizasse uma “manobra de antecipa-
ção” (Rezola, 2007, pp. 335-336), sendo a primeira força partidária a anunciar o apoio ao general (v.
Carneiro, 2012a, pp. 180-181; Telo, 2007, pp. 184-185). O CDS viria a juntar-se a estas duas manifesta-
ções de apoio, depois de ter hesitado entre Galvão de Melo e Ramalho Eanes (v. Amaral, 2008, pp. 49-
52).
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uma vontade partilhada de consolidar a reposição da necessária disciplina nas estrutu-

ras das Forças Armadas, a que os partidos somavam o desejo de assegurar o confina-

mento da ação dos militares, na última fase da transição, dentro dos limites constituci-

onalmente previstos e, os militares, a expetativa de compensar, com um dos seus na

presidência da República, a perda de poderes que a segunda Plataforma representou

para o Conselho da Revolução.

Esta questão é relevante porque Ramalho Eanes, escolhido nas condições refe-

ridas401 e eleito à primeira volta com elevada participação eleitoral e uma esmagadora

diferença de votos relativamente aos adversários,402 acabaria por ter, enquanto Presi-

dente, uma ação que marcou o funcionamento do sistema político no sentido da afir-

mação dos poderes presidenciais como poderes próprios e efetivos403 (v. Matos, 1983,

pp. 248-249; Novais, 2010, pp. 91-92), ao mesmo tempo que incutia a ideia de que o

chefe do Estado deveria posicionar-se de forma suprapartidária404 apontando um ca-

minho que os que lhe sucederam sentiram necessidade de reafirmar405 e assentando

as bases do que Novais (2010, pp. 79-80 e 83-84) designa como “matriz portuguesa”

do semipresidencialismo (v. Bruneau, 1984, p. 79; Novais, 2010, pp. 78-80).

400 Soares (2011, p. 288) e Freitas do Amaral (2008, p. 50) aludem ao “Grupo dos Nove” como interlocu-
tores e decisores no processo de escolha do candidato. Mas, em entrevista a Carlos Ademar (2015, p.
312), Vasco Lourenço aclara que a escolha foi feita por um “outro grupo dos nove” que incluía apenas os
membros do CR provenientes do Exército, incluindo Pires Veloso, Marques Júnior e Ramalho Eanes, que
“não integravam o primeiro grupo” dos nove. Já Pinheiro de Azevedo, num estilo muito próprio, afirmou
que Eanes era apoiado por “um grupo de 10 oficiais” (in: Expresso de 22 de maio de 1976, p. 13).
401 Ou seja: i) a partir de uma opção dos partidos aceite pelos militares, quanto à forma de eleição; ii)
escolhido, enquanto candidato, por representantes do Exército no Conselho da Revolução, de entre
uma lista de quatro nomes propostos pelo PS; iii) apoiado por PS, PPD e CDS.
402 Eanes recolheu 61,6% dos votos, a mais alta percentagem alcançada em eleições para um primeiro
mandato presidencial. Otelo obteve 16,5%, Pinheiro de Azevedo 14,4% e Octávio Pato 7,6% (v. Castaño,
2013, p. 450).
403 Esta atitude de Eanes afastou qualquer leitura dos poderes presidenciais do tipo da habitualmente
feita em países como a Áustria e a Islândia (v. pontos III.1.5 e III.2.1.1), a qual chegou a ser defendida
pelo Partido Socialista durante a crise que levou à exoneração de Mário Soares como Primeiro-Ministro
do segundo Governo Constitucional (v. Miranda, 1986b, p. 145; Novais, 2010, pp. 91-92).
404 Isto apesar do desvio que o processo que conduziu à criação do PRD significou relativamente a essa
postura suprapartidária (v. Bruneau, 1984, p. 81), ainda que este se tivesse concretizado já na fase final
dos mandatos de Eanes (v. Ademar, 2015, pp. 413-420; Telo, 2007, pp. 238-240).
405 “Serei o Presidente de todos os portugueses” foi uma frase repetida por Mário Soares (Soares, 1987,
p.26), Jorge Sampaio (Sampaio, 1997, p. 50) e Cavaco Silva (Silva, 2007, p. 31), nos seus discursos de
investidura para o primeiro mandato, ao mesmo tempo que reafirmavam a intenção de assumir uma
postura suprapartidária (v. Soares, 1987, p. 26; Sampaio, 1997, pp. 43-43; Silva, 2007, 41). Já em março
de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa optaria pela fórmula “Presidente de todos sem exceção”, que, “poli-
ticamente”, “não é nem a favor nem contra ninguém” (Sousa, 2016).
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Caminho esse em sentido claramente diverso do modelo francês de semipresi-

dencialismo (v. Capítulo III, ponto III.2), que era aquele que emergia, precisamente no

período em causa, como referência central da teorização do próprio sistema, na obra

seminal de Duverger (1978).406

II.1.3 O Presidente numa democracia tutelada

O período constitucional de transição407 decorreu desde a entrada em vigor da

Constituição de 1976 até à revisão constitucional de 1982.

Pode ser assim designado uma vez que deixou de estar regido por leis constitu-

cionais avulsas aprovadas por órgãos que dispunham exclusivamente da legitimidade

revolucionária, para ficar submetido a uma Constituição aprovada pelos deputados

eleitos expressamente para o efeito pelo povo soberano, mas mantendo normas de

caráter transitório que reservavam certas competências para o Conselho da Revolu-

ção, herdeiro da aludida legitimidade revolucionária, e sujeitavam o poder político

democrático a determinados procedimentos de supervisão por esse mesmo Conselho

(v. Canotilho & Moreira, 1991a, pp. 26-27; Gaspar, 1990, pp. 16-17; Miranda, 1988, pp.

595-596; Novais, 2010, pp. 111-112).408

Neste quadro, o papel cometido ao Presidente da República eleito por voto po-

pular foi fortemente vinculado à condução da nova fase de transição, quer por ter fi-

cado constitucionalmente consagrado que seria ele o presidente do Conselho da Revo-

lução, quer ainda porque este órgão de soberania político-castrense decidiu nomeá-lo

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (v. Rato, 2000, p. 152), em linha

406 Não será muito difícil imaginar que o modelo poderia aproximar-se do francês se acabasse por ser
eleito Presidente um destacado líder partidário, como Mário Soares ou Sá Carneiro, sendo que a candi-
datura do primeiro chegou a ser aventada (v. Carneiro, 2012b, pp. 87-88; Castaño, 2013, pp. 431-433 e
447-448; Rezola, 2013, p. 527). Novais (2010, p. 105) traça um cenário semelhante em relação às elei-
ções de 1980, caso Sá Carneiro se tivesse candidatado e sido eleito.
407 Embora tenha sido abandonada a referência a um “período de transição” contida na primeira versão
da proposta da 5ª Comissão da Assembleia Constituinte (v. Diário da Assembleia da Constituinte n.º 85,
de 22 de novembro de 1975, p. 2806, artigo 2º), a mera existência de um órgão como o Conselho da
Revolução implicava o prolongamento do período de transição até que o mesmo fosse extinto. Sobre
esta matéria v. nota 335, Canotilho e Moreira, 1991a, pp. 16-17 e Miranda, 2015, pp. 336-337.
408 Bruneau, Diamandouros, Gunther, Lijphart, Morlino e Brooks (2001, pp. 34-39), analisando os pode-
res acumulados no Conselho da Revolução e num Presidente militar, ainda que eleito, investido também
nas funções de chefe máximo das forças armadas, salientam que este período não pode ser considerado
de democracia plena.
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com a acumulação deste cargo com a chefia do Estado que o seu antecessor já assegu-

rava (v. Novais, 2010, pp. 77-78; Telo, 2007, pp. 196-197).

A par do que poderiam ser os poderes correspondentes a um chefe do Estado

num sistema de tipo semipresidencial, por comparação com os casos conhecidos até

então (v. Capítulo III), e do estatuto que adquiria ao ser nomeado para o mais alto pos-

to da hierarquia militar,409 o Presidente português detinha poderes constitucionais

próprios do período de transição e só compreensíveis nesse contexto,410 atuando, no-

meadamente, enquanto membro e presidente do Conselho da Revolução, como code-

cisor nas matérias reservadas a este órgão, que incluíam a competência exclusiva para

legislar em todos os assuntos relacionados com “a organização, o funcionamento e a

disciplina das Forças Armadas” (artigo 148º/1/a da Constituição de 1976) e para “apre-

ciar a constitucionalidade de quaisquer diplomas publicados e declarar a inconstitucio-

nalidade com força obrigatória geral”411 (artigo 146º/c).

Acresce o facto de, como assinala Lucifredi (1983, p. 689), o Presidente ser o

único órgão de soberania legitimado democraticamente cujo mandato tem um prazo

“prestabilito”, o que representa, na opinião deste autor, uma “invidiable guarentigia”,

inexistente no caso do parlamento e do Governo, cujos mandatos podiam e podem ser

encurtados por decisão do chefe do Estado, para além das demais hipóteses consagra-

das constitucionalmente para a demissão do executivo.

Tendo cumprido plenamente a missão de reposição da disciplina nas Forças

Armadas e da respetiva estabilização,412 Ramalho Eanes acabaria por fazer um uso

controverso dos poderes associados à sua relação com o executivo, gerando situações

de grande conflitualidade com os líderes do PS, Mário Soares (v. Soares, 2011, pp. 303-

409 Situação que não se deve confundir com o exercício do “cargo de Comandante Supremo das Forças
Armadas” que a Constituição comete ao Presidente (artigos 137º/1/a da versão de 1976 e 134º/a da
atualmente em vigor), como advertem Canotilho e Moreira (1978, p. 293).
410 Também a já referida nomeação como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas só podia
ser entendida no contexto do período de transição.
411 Em matéria de verificação da constitucionalidade o Presidente acabava por ter poderes encadeados,
começando com a faculdade de suscitar ante o Conselho da Revolução a questão da constitucionalida-
de, podendo participar, depois, no processo decisório sobre a matéria, enquanto presidente daquele
órgão, e proferindo, finalmente, o despacho do veto se fosse esse o sentido da pronúncia do Conselho
(cf. artigos 136.º/a, 146.º/c, 277.º/4 e 278.º da CRP).
412 Isso mesmo foi reconhecido por Sá Carneiro, então Primeiro-Ministro, em entrevista dada à TVE em
fevereiro de 1980 (v. Carneiro, 2012d, p. 61), apesar das divergências que mantinha com o Presidente.
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305), e do PSD, Sá Carneiro (v. Carneiro, 2012d, pp. 76-77, 93, 117) e, depois, Pinto

Balsemão (v. Balsemão, 1986, p. 204),413 assumindo, pelo meio, a experiência de go-

vernos de iniciativa presidencial sem apoio parlamentar garantido e, consequentemen-

te, de muito curta duração (v. Lopes, 2013, pp. 160-162; Novais, 2010, pp. 107-109 e

112-113).

A forma como entendeu, nomeadamente, a dependência política do executivo

em relação ao Presidente culminou com a concertação de esforços entre o PS e o PSD

no sentido da delimitação desses mesmos poderes, no quadro da primeira revisão

constitucional (v. Araújo, 2005, p. 21; Neto & Lobo, 2009, p. 242; Novais, 2010, pp.

113-115; Opello, 1991, pp. 109-112).

Isto para além da óbvia necessidade de pôr termo ao período constitucional de

transição, de acordo com o previsto no compromisso assumido a seu tempo entre os

representantes da legitimidade revolucionária e da legitimidade democrática, expresso

nas cláusulas da segunda Plataforma de Acordo Constitucional e erigida como priori-

dade absoluta por alguns líderes partidários.

Adicionalmente PSD e PS aproveitaram também a revisão da Constituição para

preencher uma lacuna que permitira ao Presidente adiar sine die ou recusar mesmo a

promulgação de diplomas aprovados pelo executivo e pelo parlamento, numa ação

que ficou conhecida como “veto de bolso” e que tem sido apontada em alguma biblio-

grafia como um dos exemplos mais importantes da perda de poderes do Presidente da

República em 1982, a par da já referida competência para exonerar livremente o Pri-

meiro-Ministro.

II.1.3.1 – Responsabilidade política do executivo e poder de exoneração

do Primeiro-Ministro

Nos termos dos artigos 136º/j, 147º/a, 190º/ e 193º da Constituição de 1976,

aprovados em cumprimento do que ficou estipulado sobre a matéria na segunda Plata-

forma de Acordo Constitucional (pontos 4.1 e 2.3/e), o Governo respondia politica-

413 Sobre as intervenções públicas de Eanes criticando os governos, fragilizando-os e contribuindo para o
clima de enfrentamento referido, v. Amaral, 2008, pp. 138-141; Cruz, 1994, pp. 244-245; Novais, 2010,
pp. 87-89; Soares, in: Avillez, 1996, p. 76.
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mente perante o Presidente da República e perante o parlamento e aquele tinha o

poder de nomear e exonerar o Primeiro-Ministro, arrastando assim a demissão do Go-

verno, sem outra limitação que não fosse a necessidade de ter “em conta os resultados

eleitorais”414 e a obrigatoriedade de ouvir o Conselho da Revolução e os partidos com

assento na Assembleia da República415 (v. Canotilho & Moreira, 1978, pp. 291, 309,

371-372 e 374-376; Novais, 2010, p. 85).

A responsabilidade política do executivo perante o Presidente da República

“manifesta[va]-se através do poder de exoneração do PM” (Canotilho & Moreira,

1978, p. 375),416 que, uma vez exercido, implicaria a demissão do Governo por falta de

confiança política do Presidente (v. Novais, 2010, p. 85).

Era uma situação que tinha a sua génese, desde logo, na forma de nomeação

do Primeiro-Ministro, que dependia da avaliação que só ao chefe do Estado cabia fa-

zer, realizadas as audições necessárias mas não vinculativas, quanto à viabilidade do

gabinete a formar, o que era particularmente importante quando não existia uma

maioria parlamentar clara417 (v. Novais, 2010, pp. 86-87; Sousa, 1984, pp. 18-19; Vito-

rino, 1992, pp. 775-776).

Ramalho Eanes usou o poder de exoneração do Primeiro-Ministro em 1978,

quando o segundo Governo constitucional presidido por Mário Soares deixou de con-

414 Canotilho e Moreira (1978, p. 369) advertem que “a exoneração do PM não pode ser um acto arbitrá-
rio”, acrescentando que “o PR terá de ter em conta a possibilidade de formação de novo Governo, capaz
de não ser derrotado na AR”.
415 Canotilho e Moreira (1978, p. 291) levantam a dúvida sobre a exigência de audição prévia dos parti-
dos quanto à decisão de exonerar o Primeiro-Ministro, uma vez que o artigo 136º/j da Constituição
remetia para o artigo 190º e este reportava-se apenas à nomeação, nada mencionando quanto à exone-
ração. Concluem, no entanto, que a audição se deve aplicar também à exoneração (p. 369).
416 A responsabilidade perante o parlamento revestia uma variedade de formas, incluindo, entre outras
(v. Canotilho & Moreira, 1978, p. 375), a apreciação do programa do Governo e a sua eventual sujeição a
uma moção de rejeição (artigo 195º da CRP), a apresentação de moções de confiança (artigo 196º) e
submissão a moções de censura (artigo 197º). Por força do disposto no artigo 198º da CRP, uma votação
desfavorável nos dois primeiros casos implicaria a demissão do Governo, o mesmo acontecendo se fos-
sem aprovadas duas moções de censura, “por maioria absoluta dos deputados em efetividade de fun-
ções”, com um intervalo mínimo de trinta dias (v. Canotilho & Moreira, 1978, pp. 373-382).
417 Este aspeto era tão mais importante quanto a confiança do parlamento não tinha que ser manifesta-
da positivamente, uma vez que o programa do Governo não carecia de aprovação expressa, embora
pudesse ser objeto de moção de rejeição que só seria aprovada com o voto da maioria absoluta dos
deputados em efetividade de funções (cf. artigo 195º da CRP). Novais (2010, pp. 102-103) recorda o
caso do V Governo que sobreviveu apenas porque na votação das moções de rejeição do programa não
se atingiu a maioria qualificada exigível, embora os votos a favor fossem superiores aos votos contra.
Sobre esta matéria v. ainda Sousa, 1997, p. 13.
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tar com o apoio parlamentar do CDS, demitindo-se os ministros que tinham sido indi-

cados por este partido. Apesar de Soares ter manifestado a intenção de se manter em

funções, na qualidade de chefe de um executivo minoritário, e de se recusar a apre-

sentar a sua demissão, o Presidente da República optou por pôr termo a esse Governo,

sem dissolver a Assembleia da República e sem assegurar uma solução alternativa no

seio do parlamento (v. Novais, 2010, pp. 89-91 e 97-98; Santos & Castaño, 2013, pp.

203-211).418

Encetou depois três experiências de governos de sua iniciativa, constituídos à

margem da Assembleia da República, uma vez fracassadas as diligências que efetuou

junto dos partidos no sentido de obter uma maioria de apoio a um novo executivo.

Esses governos foram presididos, sucessivamente, por Nobre da Costa, Mota Pinto e

Maria de Lurdes Pintasilgo (v. Cruz, 1994, pp. 245-248; Novais, 2010, p. 99).

O primeiro dos referidos executivos caiu logo, por rejeição do respetivo pro-

grama, o segundo passou essa prova mas sucumbiu porque Mota Pinto apresentou a

sua demissão depois da reprovação do orçamento do Estado419 e da posterior apresen-

tação de moções de censura por parte do PS e do PCP e o terceiro durou o tempo ne-

cessário para a preparação das eleições intercalares que o Presidente anunciou420 ir

convocar ainda antes de nomear Lurdes Pintasilgo (v. Novais, 2010, pp. 101-102; San-

tos & Castaño, 2013, pp. 212-213, 216 e 220-223; Telo, 2007, pp. 208-216).421

418 Eanes, que exigiu a Mário Soares uma solução governativa com apoio parlamentar maioritário, aca-
bou por se conformar com as mais precárias de todas as opções, apesar das tentativas que fez para que
os partidos políticos chegassem a um entendimento para viabilizar um Governo.
419 Uma segunda versão do orçamento viria a ser aprovada, mas Mota Pinto entendeu que a mesma era
“bastante diferente do inicialmente delineado” (Santos & Castaño, 2013, p. 216), incluindo este argu-
mento nos motivos apresentados para a demissão. As moções de censura acabaram por não chegar a
ser votadas, dada a demissão do Governo (v. Novais, 2010, p. 101).
420 A intenção de convocar eleições foi anunciada em comunicação ao país realizada a 13 de julho de
1979, surgindo o nome de Lurdes Pintasilgo, no semanário Expresso do dia seguinte, como uma das
hipóteses que o Presidente ponderaria para chefiar o novo executivo, juntamente com Barbosa de Melo
e Jacinto Nunes (v. Expresso, 14 de julho de 1979, p. 1). A nomeação só teve lugar a 31 de julho, através
do Decreto n.º 74-A/79, publicado no Diário da República n.º 175, I série, 2º suplemento, desta mesma
data.
421 Sobre os efeitos sistémicos do fracasso destas iniciativas, nomeadamente quanto ao improvável
recurso futuro a soluções semelhantes, v. Novais, 2010, p. 99.
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Nos últimos quatro meses de 1978 e durante todo o ano de 1979 o país viveu

numa situação de grande precariedade governativa, 422 que só terminaria com a posse

do VI Governo Constitucional, a 3 de janeiro de 1980, presidido por Francisco Sá Car-

neiro, vencedor das eleições intercalares de 1979, das quais resultou a primeira maio-

ria absoluta da Aliança Democrática, coligação do PSD, com o CDS e o PPM (v. Cruz,

1994, p. 249; Matos, 1983, pp. 252-253; Telo, 2007, pp. 216-219).423

Não tardou muito até o novo Primeiro-Ministro entrar em linha de colisão com

o Presidente Eanes,424 que chegou a considerar como o principal e efetivo “líder da

oposição” (v. Carneiro, 2012d, p. 147).

A leitura que Eanes fazia da legitimidade que a eleição por voto popular lhe

conferia e do facto de o Governo ser politicamente responsável perante o Presidente

da República, levou-o a pretender influenciar permanentemente a condução das polí-

ticas públicas e a confrontar os governos com origem partidária com críticas frequen-

tes, nomeadamente nos discursos realizados na Assembleia da República a propósito

das comemorações do 25 de abril, com todo o peso institucional e visibilidade próprios

do momento e do local (v. Cruz, 1994, p. 247; Novais, 2010, p. 87; Pires, 1989, pp. 294-

295).

422 O Governo de Nobre da Costa durou 84 dias, o de Mota Pinto 251 dias e o de Lurdes Pintasilgo 154
dias. A contagem, em dias, considerou todo o período decorrido desde a data da posse até à data da
entrada em funções do executivo seguinte (v. datas in: Guimarãis, Ayala, Machado e António, 2000, pp.
387, 393, 399 e 407)
423 Sobre todo este período dos cinco primeiros Governos Constitucionais e a conflitualidade entre o
Presidente e os partidos v. ainda Almeida e Pinto, 2003, p. 14, Rezola, 2013, pp. 586-588, 601-619 e 631-
638.
424 As críticas de Sá Carneiro ao comportamento de Eanes no desempenho do cargo de Presidente da
República já vinham de trás. No Congresso do PSD, em janeiro de 1978, alertara para o risco de Eanes
pretender “militarizar o regime” inspirando-se no “modelo peruano” (Carneiro, 2012b, p. 42), numa
altura em que o Peru era governado por uma junta militar golpista (v. García Belaunde, 2011, p. 104).
Depois, num discurso proferido a 25 de abril de 1979, o líder do PSD culpava Eanes de dividir “as forças
democráticas” e considerava que a sua atuação era “uma principal e nociva razão da crise em que vive-
mos” (Carneiro, 2012c, p. 83). Sá Carneiro tinha a expetativa de que Eanes convocaria eleições logo que
estivesse concluído o recenseamento e aprovada a nova lei eleitoral, após a exoneração de Mário Soa-
res, entendendo que a função dos governos de iniciativa presidencial deveria estar centrada nestes
objetivos. Foi com enorme desconfiança que encarou a nomeação de Mota Pinto, um dissidente do seu
partido, a quem acusou de estar conluiado com Eanes para promover o aparecimento de uma nova
força política envolvendo um grupo de 37 deputados eleitos pelo PPD, como era designado o partido
ainda na altura das eleições de 1976, que passaram a independentes, acabando por participar na criação
da ASDI (v. Carneiro, 2012c, pp. 67-68 e 131).
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Sendo certo que essa “presidência ativa” viria a ser ratificada pelo eleitorado

em 1980, como destaca Salgado de Matos (1983, pp. 239-240), não é menos verdade

que ela produziu um resultado de duvidosa eficácia na fase dos executivos de iniciativa

presidencial,425 passou por uma efetiva delimitação da capacidade de intervenção do

Presidente perante as maiorias absolutas da AD e culminou com a revisão constitucio-

nal de 1982, que o próprio Eanes encarou como uma afronta pessoal e uma ação con-

certada dos partidos que a concretizaram para reduzir os respetivos poderes (v. No-

vais, 2010, pp. 106 e 114-115; Sousa, 1984, pp. 22-23 e 45).

Adiante se discutirá mais detalhadamente se o resultado da revisão constituci-

onal foi efetivamente aquele, como alguns autores sustentam (v. ponto II.3), invocan-

do, especialmente, como já ficou referido: i) a perda do poder de exoneração do Pri-

meiro-Ministro e consequente demissão do Governo, salvo na situação excecional pre-

vista no atual artigo 195º/2 da Constituição; ii) o facto de o executivo deixar de res-

ponder politicamente perante o chefe do Estado; iii) a eliminação de um controverso

poder de “veto de bolso”.

Este último aspeto foi talvez o menos estudado, na medida em que pouco se

conhece sobre a forma como efetivamente se materializou,426 razão pela qual se afigu-

ra pertinente introduzir neste capítulo o resultado de uma análise exaustiva realizada

essencialmente a partir dos arquivos da Presidência da República e da Assembleia da

República, que mostra a natureza e a dimensão do fenómeno.427

425 Duvidosa eficácia tendo em conta a precariedade das apostas do Presidente e o clima de instabilida-
de que geraram. Ainda assim, a produção legislativa, sendo muito reduzida quanto ao número de pro-
postas de lei aprovadas pela Assembleia da República, atingiu cifras expressivas em relação aos decre-
tos-lei dos três governos, considerando o respetivo tempo de duração (v. Lobo, 2005, p. 187).
426 Apesar de o veto de bolso ser muito mencionado na bibliografia, como adiante se verá, são poucas e
imprecisas as indicações sobre o número e a natureza dos diplomas sujeitos a esta prática (v. as referên-
cias no texto às escassas indicações contidas nos trabalhos de Garnier e de Lopes e Barroso citados).
427 Tratando-se de matéria que abrange a fase que antecede a primeira revisão constitucional e balizan-
do esta o início do período abrangido pela presente investigação, opta-se por não misturar os dados que
se passam a apresentar com aqueles outros que relevam para os resultados incluídos no Capítulos V.
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II.1.3.2 – A questão do veto de bolso

A prática do “veto de bolso” ocorreu apenas durante os mandatos de Ramalho

Eanes até à revisão constitucional de 1982.428

A partir da análise da ação do Presidente ou a propósito dos efeitos da primeira

reforma da Constituição de 1976, alguns autores fizeram alusão a um poder de “poc-

ket veto” (v. Neto & Lobo, 2009, p. 240; Shugart & Carey, 1992, pp. 44-45; Sartori,

1994a, p. 138), 429de que o chefe do Estado disporia e que teria perdido com a altera-

ção do artigo 139.º da lei fundamental após a mencionada revisão.430

Outros, pelo contrário, trataram essa realidade como uma prática inconstituci-

onal (v. Campinos, 1986, p. 233; Canotilho & Moreira, 1978, p. 198), 431 assente numa

428 Araújo (2003, p. 91) estabelece um paralelo entre o veto de bolso e a prática seguida por todos os
Presidentes, mesmo depois de 1982, de devolver diplomas ao Governo para introduzir alterações suge-
ridas pela presidência, sob pena de veto posterior se a pretensão não fosse atendida. Não sendo este
um ato marcado pelo silêncio, mas, pelo contrário, uma iniciativa invariavelmente efetuada dentro do
prazo constitucional para a promulgação, parece mais adequado adotar, para tais casos, a classificação
que se propõe no ponto V.2.
429 Não estamos perante a modalidade mais comum de pocket veto, a que aludem Cameron (2000, p.
41), Fisher (1990, pp. 65-70) e Shugart e Carey (1992, p. 135), prevista, entre outras, na Constituição dos
Estados Unidos da América. Nesta situação específica, trata-se de uma prática muito condicionada em
termos temporais uma vez que apenas pode ocorrer quando o Congresso entra em período de suspen-
são de trabalhos antes de decorrido o prazo de dez dias para o Presidente promulgar um diploma ou
optar pela sua devolução, caso em que o poder legislativo deixa de ter a oportunidade de proceder à
reapreciação imediata para eventualmente o confirmar através das maiorias qualificadas exigidas, tudo
nos termos da secção 7 do artigo I da Constituição americana (v. Broughton, 2005, p. 96; Spitzer, 2001,
pp. 721-723). Stuessy (2015, pp. 3-4) regista 1 066 pocket vetoes, de um total de 2 566 vetos exercidos
pelos Presidentes americanos entre 1789 (George Washington) e junho de 2015 (Obama), tendo sido
superados pelo Congresso apenas 110, dos 1 500 que não se incluem naquela categoria. Nas últimas
décadas o recurso ao pocket veto tornou-se cada vez mais raro (v. Kosar, 2010, p. 4), quer porque as
interrupções dos trabalhos do Congresso são muito menos prolongadas do que eram anteriormente,
quer porque o Congresso começou a adotar a prática de estabelecer “procedures for receiving presiden-
tial messages during adjournments” (Spitzer, 2001, pp. 725-726) e a articular os períodos de suspensão
de trabalhos das duas câmaras no sentido de evitar que ambas entrem nessa situação por mais de três
dias consecutivos, em simultâneo (v. Fisher, 2001, pp. 16-17). George Bush (pai) recorreu a este tipo de
veto quinze vezes e Bill Clinton apenas uma, tendo sido os últimos a fazê-lo, uma vez que nem George
W. Bush nem Barack Obama o utilizaram (v. Stuessy, 2015, p. 5).
430 No mesmo sentido, Bruneau (1984, p. 80) e Jalali (2011, p. 164) referem a redução dos poderes do
Presidente considerando que, com a revisão de 1982, o veto de bolso foi eliminado, apesar de essa
figura nunca ter estado expressamente consagrada. Aliás, o melhor entendimento (v. nota seguinte e
texto) apontava para uma interpretação extensiva do artigo 139.º/1 da Constituição, no sentido de que
o prazo aí fixado era válido tanto para o veto como para a promulgação e que “o veto de bolso era in-
constitucional, embora não houvesse mecanismos para obrigar o PR a promulgar” (Nadais, Vitorino &
Canas, 1983, p. 154). Em 1982 nenhuma norma foi eliminada para impedir o “pocket veto”; foi preen-
chida uma lacuna que o parlamento reconheceu existir.
431 Canotilho e Moreira (1978, p. 198) aludem ao “silêncio presidencial (veto tácito ou «pocket veto»”
qualificando-o como inconstitucional, tal como Lopes e Barroso (1980, p. 83), que invocam a opinião de
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lacuna que a revisão de 1982 veio colmatar, considerando Nadais, Vitorino e Canas

(1983, p. 154) que esta era a posição dominante entre os constitucionalistas.432

Importa referir que a Constituição (artigos 139.º/1 e 277.º/4) estabelecia pra-

zos para o veto dos decretos do parlamento mas não indicava expressamente que os

mesmos valiam também para a promulgação. Na revisão constitucional de 1982 foram

fixados os prazos de vinte, oito e quarenta dias, respetivamente, para a promulgação

dos decretos da Assembleia da República, dos decretos confirmados pelo parlamento

após um veto e dos decretos do Governo (cf. artigo 139.º/1/2/4 revisto).

O debate em torno desta questão adquiriu certa importância porque faz parte

da discussão mais ampla sobre a natureza do sistema de governo, antes e depois de

1982, servindo a amplitude do poder de veto como um dos argumentos a favor ou

contra a alegação de que o sistema tinha perdido, a partir daquele ano, a natureza

semipresidencial.

Novais (2010, p. 119) pronuncia-se no sentido de a revisão constitucional de

1982 ter clarificado “a relativa indefinição do texto originário” quanto ao prazo de

promulgação,433 reforçando ao mesmo tempo os poderes do Presidente ao ampliar o

leque de matérias em que era exigida uma maioria de dois terços para a superação do

veto, como resulta do confronto das duas versões do artigo 139.º/3, antes e depois da

revisão.434

Marcelo Rebelo de Sousa expressa em artigos publicados no semanário Expresso, considerando o veto
de bolso “absolutamente inconstitucional”.
432 Os mesmos autores (1983, p. 155) chamam ainda a atenção para a supressão de outra lacuna em
matéria de veto com a consagração expressa do poder de “veto absoluto” sobre os diplomas do Gover-
no, embora, neste caso, se tratasse de “consagrar a posição da doutrina”. De facto, o entendimento
mais generalizado é o de que o veto político sobre os diplomas do Governo tinha cabimento no espírito
da Constituição, representando a sua ausência do texto uma lacuna suscetível de ser integrada por via
interpretativa, enquanto o “pocket veto” configurou um aproveitamento discutível de tal lacuna e parti-
cularmente do facto de a Constituição não fixar prazo para a promulgação dos diplomas do executivo.
Sobre esta matéria v. Pereira, 1984, p. 58, Sousa, 1992, pp. 12, 51, 53, 70 e Vitorino, 1992, p. 782.
433 Novais (2010, p. 119) faz notar que, na redação original, a CRP “estabelecia um prazo para vetar, mas
não um prazo para promulgar”, como se pode ver do texto do artigo 139.º/1. Por sua vez, Opello (1991,
p. 112) alude à restrição do poder de veto “in such a way as to prevent the «pocket veto»”, com a nova
formulação desta norma.
434 Também Morais (1998, p. 154) destaca o alargamento dos poderes presidenciais com o “aumento do
elenco das leis sujeitas ao veto qualificado”, ou seja, aquele que só pode ser superado por maioria quali-
ficada, entendo Pereira (1984, p. 56) que tal se traduziu num “reforço da componente presidencial” do
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O que se afigura mais conforme à realidade é que a primeira revisão constituci-

onal foi aproveitada para afastar as dúvidas que a prática revelara relativamente às

intenções dos deputados constituintes:435 i) ao consagrar de forma expressa o poder

de veto sobre diplomas do Governo; ii) ao fixar um prazo para a promulgação ou veto

desses mesmos diplomas; iii) ao estabelecer também um prazo para a promulgação

dos diplomas da Assembleia da República e outro para a promulgação dos que forem

confirmados em nova votação, na sequência de um veto.

Nestes casos não se terá tratado de uma diminuição ou de um aumento dos

poderes do Presidente, mas tão só do suprimento de lacunas, confirmando a prática

seguida sem controvérsia quanto à extensão do poder de veto em relação aos diplo-

mas do Governo e afastando as dúvidas sobre a existência, com cobertura constitucio-

nal, de um poder de “veto de bolso”, que nunca tinha sido consensualmente aceite.

Lopes e Barroso (1980, pp. 82-83) aludem a um total de dezanove diplomas

“por promulgar em 2 de Outubro de 1980 com preterição dos prazos constitucio-

nais”,436 que exemplificariam a referida prática.

Garnier (2005, p. 376) afirma que “au total, 15 actes ont ainsi fait l’objet de ce

que la doctrine avait alors qualifié de «veto de poche»”.

Em ambos os casos não são indicados em concreto437 os diplomas objeto de tal

prática nem as fontes da informação438.

sistema. Uma perspetiva complementar é apresentada por Sousa (1992, p. 102) ao referir o objetivo de
“acentuar o consenso político-parlamentar” subjacente a esse tipo de norma.
435 Pereira (1984, p. 58) designa como uma “lacuna não intencional” a circunstância que permitiu a prá-
tica do “veto de bolso”.
436 Os autores não esclarecem a que prazo se referem. Os únicos prazos expressos na formulação origi-
nal da CRP eram o de quinze dias constante do artigo 139º/1, para o veto de diplomas da Assembleia da
República, ao qual poderiam acrescer os vinte dias conferidos ao Conselho da Revolução, através do
artigo 277º/4, para se pronunciar sobre a constitucionalidade, e ainda o prazo de cinco dias previsto no
artigo 277º/1 que o Presidente teria que respeitar antes de promulgar qualquer diploma do parlamento
ou do Governo para permitir ao Conselho da Revolução deliberar sobre a apreciação da constitucionali-
dade. Este último prazo é particularmente relevante uma vez que é o único que abrange de forma ex-
pressa as iniciativas legislativas aprovadas pelo Governo e sujeitas a promulgação.
437 Lopes e Barroso (1980, p. 83) mencionam os ministérios a que correspondiam as iniciativas legislati-
vas.
438 Quanto às fontes importa destacar dois aspetos: 1) Pedro Santana Lopes era, na altura da publicação
da obra citada, assessor jurídico do Gabinete do Primeiro Ministro do VI Governo Constitucional, facto
que lhe dava acesso à informação sobre os diplomas enviados para promulgação; ii) de acordo com
informação escrita disponível no Arquivo da Presidência da República, “não foi possível obter indicações
sobre os diplomas do Governo vetados durante o 1.º mandato do Gen. Eanes (excepto do VI Governo).
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Tão pouco é delimitado o conceito de “veto de bolso”, mas percebe-se que ele

pode abranger tanto uma ausência definitiva de promulgação como o mero arrasta-

mento por tempo indeterminado do período em que o diploma permanece nas mãos

do Presidente, um período que Garnier (2005, p. 376) qualifica como de negociação.

Trata-se de um conceito mais amplo do que aquele que é apresentado por Sar-

tori (1994a, p. 162), que considera o “pocket veto” como “an entirely negative power”,

“a definitive kind of veto”, consubstanciado, em certa medida, na primeira daquelas

duas situações.439

Esse efeito definitivo não está contido nem nas observações de Lopes e Barro-

so, nem nas de Garnier, os quais, não excluindo tal hipótese,440 mantêm a expectativa

de a promulgação surgir, mais tarde ou mais cedo, sendo a autora francesa mais expli-

cita quanto a esta posição.

Temos, assim, dois critérios, ambos válidos, para apreciar a intervenção presi-

dencial no processo legislativo por via do “veto de bolso”: i) um que pode ser designa-

do “veto de bolso temporário”, através do qual a entrada em vigor de um diploma é

protelada por tempo indeterminado, eventualmente até o Presidente lograr a introdu-

ção de alterações que entenda pertinentes,441 ou para que esse excesso de tempo aju-

de a marcar uma posição de distanciamento menos afirmativa do que seria o veto polí-

tico, mas geradora de um impasse desfavorável aos objetivos do Governo; ii) outro,

Toda a documentação, nomeadamente cópias de ofícios confidenciais, foi destruída, quer na PCM, quer
na PR” (informação datada de 26-04-1988, subscrita por M. Melo, do Centro de Documentação e Infor-
mação da Presidência da República, in: pasta “Vetos Presidenciais” 1816). Este segundo aspeto torna
particularmente difícil identificar todos os casos de “veto de bolso”, sendo certo que, através da lista-
gem dos diplomas entrados para promulgação é possível obter alguma informação, incompleta, referen-
te ao período anterior a 1980, designadamente em relação aos II e V Governos Constitucionais. O man-
dato do VI Governo já se encontra totalmente documentado.
439 Sartori parece ter em mente o caso dos Estados Unidos, único a que se refere repetidamente no
ponto da sua obra relativo ao veto (v. Sartori, 1994a, pp. 161-162). Trata-se de uma situação muito con-
dicionada, crescentemente em desuso (v. nota 429).
440 Lopes e Barroso (1980, p. 83) distinguem entre diplomas “definitivamente rejeitados”, por declaração
de inconstitucionalidade, e diplomas “travados” por uma prática do Presidente que classificam como
“absolutamente inconstitucional”.
441 Em vinte e sete dos cento e setenta casos constantes Tabela II/1 verificou-se uma segunda entrada
dos diplomas na PR, o que sugere que lhes foram introduzidas alterações. Trata-se dos diplomas regis-
tados na PCM com os números 562/78, 163/78, 83/80, 32/80, 148/80, 120/80, 270/80, 445/80, 619/80,
617/80, 2/81, 140/82, 144/82, 712/81, 203/82, 575/81, 231/82, 21/82, 82/82, 429/82, 299/82, 363/82,
444/82, 460/82, 479/82, 179/82 e 363/82, segundo a ordem da primeira entrada na PR.
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“veto de bolso absoluto”, que implica a inexistência jurídica do diploma por falta de

promulgação, como resultava do artigo 137º/2 da CRP, então vigente, sem que se pos-

sa perceber o momento em que o mesmo opera, dado que se exprime pelo silêncio

presidencial que persiste enquanto o Governo autor da iniciativa permanecer em fun-

ções, acabando o diploma num qualquer arquivo da PR ou pura e simplesmente elimi-

nado.

Considerando as datas de entrada dos diplomas do Governo na Presidência da

República e as datas da promulgação, é possível admitir que os vetos de bolso tempo-

rários atingiram números expressivos, ou concluir o contrário, consoante o prazo que

se considere como baliza para entender que houve atraso do Presidente na promulga-

ção.442

Na ausência de prazo constitucionalmente expresso foram dois os escolhidos

para tratar os dados recolhidos no Arquivo da PR: i) o prazo de quinze dias que a CRP

consagrava inicialmente para o veto dos decretos da Assembleia da República;443 ii) o

prazo de quarenta dias que viria a ser fixado em 1982 para os diplomas do Governo,

ficando assim consagrado como um limite politicamente admissível.

Importa referir que os prazos foram contados em dias corridos444 e que cerca

de cinquenta e um por cento445 dos diplomas cuja promulgação demorou mais de

442 Por exemplo, o número de diplomas sujeitos a “veto de bolso temporário” cuja promulgação tardou
mais de cem dias foi de oito, o que corresponde a 0,34 % do total de diplomas promulgados, nos perío-
dos em que os dados estão disponíveis.
443 A verificação das listagens dos diplomas entrados na PR permite perceber que este prazo de quinze
dias era um prazo de referência para o Presidente, uma vez que há uma concentração muito grande de
atos de promulgação que ocorreram precisamente ao décimo quinto dia ou nos mais próximos. Os casos
em que o atraso não supera os cinco dias são incluídos na Tabela II/1 para respeitar o critério definido,
mas não é percetível qualquer efeito político relevante que se possa extrair de uma tão reduzida dilação
temporal.
444 Sobre a contagem dos prazos Canotilho e Moreira (2010, p. 207) defendem a aplicação da “regra
geral da lei civil”. Os autores invocam o Acórdão nº 26/84 do Tribunal Constitucional, que remete para o
artigo 279º do Código Civil (v. ponto 3 do Acórdão). Assim, o dia da entrada na PR não é contado e “o
prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil” (artigo 279º do
Código Civil). Nos únicos três casos, de entre os referenciados e contabilizados na Tabela II/1 em que a
promulgação teve lugar no décimo sexto dia, correspondentes aos registos 168-B/78, 103-G/80 e 289-
G/80, não se aplica a dilação em causa dado que o dia anterior não foi domingo nem feriado.
445 Exatamente sessenta e nove diplomas, sendo três do II Governo, dois do V, trinta e sete do VI, doze
do VII e quinze do VIII.
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quinze e menos de quarenta dias foram promulgados entre o décimo sexto e o vigési-

mo dia após a entrada na PR.

Tabela II/1: Diplomas do Governo entrados na PR para promulgação e prazos de
promulgação, por Governo (1976-1982)

Governo PM Total de
diplomas

entrados na PR

Diplomas
Promulgados

Prazo de
promulgação

> 15 e < 40
dias

Prazo de
promulgação

> 40 dias

I MS s.d. s.d. s.d. s.d.

II(a) MS 219 210 7 0

III NC s.d s.d. s.d. s.d.

IV MP s.d. s.d. s.d. s.d.

V(b) LP 294 272 3 0

VI SC 828 810 73 12

VII PB 344 341 17 1

VIII(c) PB 724 701 35 22

Total 2 409 2 334 135 35

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da Presidência da República.
(a) Entre 31-01-1978 e 11-07-1978; (b) Entre 07-07-1979 e 03-01-1980; (c) Até 30-10-1982, data da en-

trada em vigor da 1.ª Revisão Constitucional.
Legenda: MS = Mário Soares; NC = Nobre da Costa; MP = Mota Pinto; LP = Lurdes Pintasilgo; SC = Sá

Carneiro; PB = Pinto Balsemão.

Figura II/1: Diplomas promulgados em prazo > 15 e < 40 dias e > 40 dias, por Governo

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da Presidência da República.
(a) Entre 31-01-1978 e 11-07-1978; (b) Entre 07-07-1979 e 03-01-1980; (c) Até 30-10-1982.
Legenda: MS = Mário Soares; LP = Lurdes Pintasilgo; SC = Sá Carneiro; PB = Pinto Balsemão.
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A Figura II/1 permite perceber que os governos mais penalizados foram o VI,

presidido por Sá Carneiro,446 e o VIII, liderado por Pinto Balsemão, sendo este último o

que registou o maior número de “vetos de bolso temporários” por um período superi-

or a quarenta dias, dos quais sete447 superaram mesmo os cem dias.

De entre os trinta e cinco diplomas em que o veto de bolso temporário superou

os quarenta dias, é possível identificar, para além de casos sem afinidade com os res-

tantes, alguns assuntos de natureza semelhante: i) organização do Governo e dos ser-

viços públicos, oito diplomas; ii) forças de segurança, cinco diplomas; iii) empresas de

capitais públicos, cinco diplomas; iv) assuntos económicos, quatro diplomas; v) estatu-

to dos membros do Governo e do pessoal dos gabinetes, dois diplomas.448

A análise exaustiva da listagem dos diplomas remetidos pelos governos para

promulgação, entre 1976 e 1982, permitiu identificar, sem margem para dúvidas,449

três casos de “veto de bolso absoluto”, ou seja, que não corresponderam apenas a

uma retenção por um período prolongado de tempo dos diplomas em causa, culmi-

nando com a sua promulgação, mas que se traduziram na recusa de promulgação des-

de a entrada dos diplomas na Presidência da República até ao termo do mandato do

Governo que tomou as iniciativas em causa.

446 Ainda assim, 48% dos setenta e três diplomas deste Governo promulgados em prazo superior a quin-
ze dias e inferior a quarenta foram assinados pelo Presidente entre o décimo sexto e o vigésimo dias.
447 Trata-se dos seguintes diplomas: Registo n.º 46-G/82, “Atualiza os vencimentos do pessoal dos gabi-
netes dos membros do Governo e elementos das Casas Civil e Militar do Presidente da República”; Re-
gisto n.º 688-G/81, “Aprova o regulamento da Nacionalidade Portuguesa”; Registo n.º 99-G/82, “Medi-
das para a diminuição dos níveis de absentismo no trabalho”; Registo n.º 657-G/81, “Reestrutura os
Serviços Sociais da PCM”; Registo n.º 25-G/82, “Aprova a orgânica da DG da Comunicação Social”; Regis-
to n.º 231-G/82, “Cria, na PSP, a Escola Superior de Polícia”; Registo n.º 21-G/82, “Integra o Quadro
Supranumerário no Quadro Orgânico da PSP”. Para além destes, só um diploma do VI Governo demorou
mais de cem dias a ser promulgado, o Registo n.º 54-G/80, “Cria o Conselho das Comunidades Portugue-
sas”.
448 Os diplomas que permaneceram mais tempo nas mãos do Presidente foram os Registos n.º 46-G/82,
referente à atualização de vencimentos do pessoal dos gabinetes dos membros do Governo e das Casas
Civil e Militar do PR (265 dias) e 657-G/82, que reestruturou os Serviços Sociais da Presidência do Conse-
lho de Ministros (174 dias). Não foi encontrada documentação no Arquivo da PR que permita conhecer
os motivos do “veto de bolso temporário” correspondente a estes casos.
449 Na listagem em causa, disponível no Arquivo da PR, há indicações sobre o destino dos diferentes
diplomas, sendo os referidos os únicos em que a última anotação inscrita é a de que “ficou com o P. R.”
(pp. 14 e 40). Além disso, existe uma nota manuscrita junto à folha 115 da listagem inserida na pasta “V
– VIII Governo Const.” que contém a seguinte indicação, como balanço dos diplomas sujeitos a promul-
gação, no fim do mandato do VI Governo: “Entraram 828 diplomas tendo sido promulgados 810 (7 fo-
ram considerados inconstitucionais, 7 vetados politicamente e devolvidos, 1 devolvido a pedido do Go-
verno e 3 que ficaram com S. Ex.ª PR)”.
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Trata-se dos seguintes decretos do VI Governo: 1 – Decreto com o registo n.º

2G/80 MAI, entrado na Presidência da República a 27 de março de 1980, “Aumenta o

quadro orgânico da Polícia de Segurança Pública”, no âmbito do Grupo de Operações

Especiais criado através do Decreto-Lei n.º 506/79, de 24 de dezembro; 2 – Decreto

com o registo n.º 200G/80 MDN, entrado na PR a 18 de junho de 1980, “Lei orgânica

do Ministério da Defesa Nacional”;450 3 – Decreto com o registo n.º 203/80 MDN, en-

trado na PR a 18 de junho de 1980, “Cria a Autoridade Nacional de Segurança”.451

A demora na promulgação de diplomas do VI Governo gerou evidente crispação

entre o Primeiro-Ministro, Sá Carneiro, e o Presidente, Ramalho Eanes, expressa, no-

meadamente, em ofício que o primeiro endereçou ao chefe do Estado, com data de 2

de maio de 1980, no qual informa que a questão dos diplomas por promulgar seria

abordada na reunião semanal que teria lugar no dia 9 do mesmo mês, mencionando a

existência de quatro dezenas de diplomas nessas condições “em relação aos quais já

450 A lei orgânica do Ministério da Defesa Nacional só seria aprovada em 1988, através do Decreto-Lei nº
46/88, de 11 de fevereiro, que deu cumprimento ao estabelecido no artigo 36º/1 da Lei nº 29/82, de 11
de dezembro, Lei de Defesa Nacional. Até à revisão constitucional de 1982 o referido ministério, previs-
to nas leis orgânicas dos sucessivos governos, estava substancialmente esvaziado de conteúdo, uma vez
que: i) em 1974 toda a estrutura militar fora confiada ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, colocado “na dependência única do Presidente da República” (artigo 1º do Decreto-Lei n.º
400/74, de 29 de agosto), com “categoria idêntica à do Primeiro-Ministro”, desempenhando os chefes
dos estados-maiores dos ramos “todas as funções que correspondiam, até 25 de abril de 1974, às dos
Ministros das pastas militares” (artigos 19º/1 e 20º da Lei nº 3/74, de 14 de maio); ii) no final de 1975
ficou estabelecido que as forças armadas “obedecem ao Conselho da Revolução, por intermédio do
CEMGFA” (Base IV da Lei n.º 17/75, de 26 de dezembro); iii) com a entrada em vigor da Constituição de
1976 passou a caber ao Conselho da Revolução exercer as funções de “órgão político e legislativo em
matéria militar” (artigo 142º da CRP). Ao ministro da defesa estava genericamente cometida a missão de
assegurar “a ligação entre o Governo e as Forças Armadas, através do” CEMGFA (artigo 2º do Decreto
n.º 683-A/76, de 10 de setembro, Orgânica do I Governo Constitucional). Sobre esta matéria v. Ferreira,
1989, pp. 436-438.
451 A Autoridade Nacional de Segurança tinha sido criada na dependência da Presidência do Conselho
através do Decreto-Lei n.º 42806, de 14 de janeiro de 1960, com o objetivo de “garantir a segurança das
informações O.T.A.N.” (artigo 3º do referido Decreto-Lei). Só depois da revisão constitucional de 1982
foi possível concretizar o seu reenquadramento no Ministério da Defesa Nacional, nos termos dos arti-
gos 35º/2/e e 73º/2/d da Lei n.º 29/82, de 11 de dezembro, Lei de Defesa Nacional, e do Decreto-Lei n.º
372/84, que passou a regular o respetivo funcionamento, revogando aquele diploma de 1960.
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decorreu o prazo de cinco dias”452, acrescentando que a demora estaria “a pôr em

causa a política do Governo e o cumprimento do nosso programa”. 453

Tal documento, além de testemunhar o referido mal estar, revela que a leitura

que o executivo fazia das normas constitucionais ia no sentido de considerar o prazo

mais curto previsto na CRP, no seu artigo 277.º/1, como referencial para pressionar o

Presidente, ainda que esse fosse um prazo negativo, durante o qual o Presidente não

podia agir, e fosse manifestamente inferior ao previsto no artigo 139.º/1 em relação

ao veto dos diplomas da Assembleia da República, aplicável por analogia (v. Canotilho

e Moreira, 1978, p. 298).

Embora os dados disponíveis em relação ao II Governo sejam menos conclusi-

vos, foi possível encontrar quatro situações que podem configurar “veto de bolso ab-

soluto”.

Trata-se de diplomas454 com entrada registada na PR entre 22 de junho e 7 de

julho de 1978 que não foram promulgados, não constando nenhuma data de eventual

devolução, embora também não exista menção expressa à sua retenção, ao contrário

do que se verifica relativamente aos três diplomas do VI Governo acima referenciados.

Não foram identificadas situações de “veto de bolso absoluto” de iniciativas do

V455 nem do VII Governos. 456

452 Tratava-se do prazo que fixava o artigo 277.º/1 da CRP, a partir do qual o Presidente podia promulgar
os diplomas da Assembleia da República e do Governo, atento o período reservado para que o Conselho
da Revolução pudesse deliberar sobre se apreciaria a respetiva constitucionalidade. A invocação deste
prazo e não do de quinze dias previsto no artigo 139.º/1 é reveladora da ambiguidade que sobre esta
matéria a ausência de um limite temporal expresso gerava.
453 Uma cópia do ofício em causa encontra-se arquivada na pasta com a designação “Casa Civil da Presi-
dência da República – Assessoria para as Relações Internacionais – Timor – Informações 1976-1984 (1)”,
capa n.º 2, no Arquivo da PR.
454 Registos da PCM números 583/78, 668/78, 440-C/78 e 278-A/78.
455 Como acima se refere, o período com informação disponível relativo ao V Governo é diminuto. Ainda
assim foi possível identificar vinte e um diplomas que não foram promulgados nem devolvidos sem
promulgação, os quais, por terem entrado na PR após o apuramento do resultado das eleições legislati-
vas de 21 de dezembro de 1979, serão melhor enquadrados numa categoria diferente da dos vetos de
bolso, no âmbito do ponto V.2.
456 Para além de vinte e cinco diplomas remetidos ao VIII Governo para reapreciação, por se encontra-
rem pendentes de promulgação à data da respetiva posse (cf. informação n.º 81, de 16 de setembro de
1981, assinada pelo assessor jurídico da Presidência da República A. Macedo Almeida), as ocorrências
resumiram-se à devolução de um diploma sem promulgação e sem veto expresso e dois diplomas veta-
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Quanto aos diplomas do VIII Governo enviados para promulgação até à entrada

em vigor da primeira revisão constitucional,457 existe um único caso em relação ao qual

não consta qualquer indicação sobre o destino do diploma: o Decreto n.º 648/82

PCM/MFP/MT, com a epígrafe “Extingue a Agência Noticiosa Portuguesa, ANOP”.

Este diploma entrou na Presidência da República em 20 de agosto de 1982, não

estando registadas nem a data da sua promulgação, que, efetivamente não ocorreu,

uma vez que a ANOP só seria extinta em dezembro de 1986,458 nem a de eventual ve-

to,459 nem a devolução sem veto expresso.

No entanto a iniciativa governamental terá sido efetivamente rejeitada pelo

Presidente, depois de passar por um período de veto de bolso temporário,460 ainda

que isso não conste da pasta respetiva nem da listagem disponível no Arquivo da Pre-

sidência da República,461 nem se encontre contabilizado ou referenciado na escassa

bibliografia sobre os vetos presidenciais que inclui este período (v. Antunes & Torres,

1991, p. 33; Garnier, 2005, p. 387; Pinto, 2016, p. 90). 462

dos, sendo um deles vetado por inconstitucionalidade e, na versão reformulada, também por veto polí-
tico (v. ponto V.2).
457 Até 30 de outubro de 1982, data de entrada em vigor da primeira revisão constitucional, quinze di-
plomas não foram promulgados, tendo treze sido devolvidos sem promulgação e sem veto expresso, um
vetado e o indicado neste parágrafo objeto de veto de bolso (v. ponto V.2).
458 A extinção foi aprovada através do decreto registado com o número 673/86/PCM, que a PR começou
por devolver ao Governo, suscitando dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas normas, acabando
por ser promulgado em 24 de dezembro de 1986, depois de ter sido enviada uma nova versão na qual
“no essencial, foram eliminados os pontos que suscitavam dúvidas de constitucionalidade” (cf. nota
constante da ficha de controlo dos processos de promulgação com o número de ordem 561, arquivada
na pasta “Diplomas devolvidos e reenviados 1986-1987 (1)” do Arquivo da PR).
459 Este diploma também não consta das listagens facultadas pelo Arquivo da PR com os vetos proferi-
dos nos dois mandatos de Eanes (Anexas a uma informação do Centro de Documentação e Informação,
datada de 26 de Abril de 1988).
460 O semanário Expresso (6 de novembro de 1882, p. 3) atribui a demora na decisão do Presidente a
atraso do executivo no envio de esclarecimentos solicitados. No total terão decorrido cerca de 70 dias
entre a data da entrada do diploma para promulgação e a data do veto, que não se sabe ao certo qual é.
461 Estão documentados apenas quatro diplomas do Governo vetados durante o segundo mandato de
Ramalho Eanes, os registados com os números 502G/82 PCM/MAI, 464/85 ME, 534/85 MAI e 654/85
PCM. Pinto (2016, p. 90) sugere que o diploma nº 464/85 foi vetado duas vezes, o que implicaria consi-
derar que, no total, teriam sido cinco os vetos políticos do segundo mandato de Eanes. O autor nem
sempre faz a distinção entre diplomas vetados e devolvidos sem veto expresso, referindo, neste caso,
que, depois de devolvida “sem promulgação”, a iniciativa do executivo teve uma segunda versão que
“voltou a ser vetada”. Na verdade a primeira não foi objeto de veto expresso, tal como aconteceu em
dezenas de outros casos contabilizados no ponto V.2.
462 Sem indicarem a fonte, tanto Miguel Lobo Antunes e Mário Torres (1991, p. 33) como Roxane Garnier
(2005, p. 3879) referem um total de seis vetos de diplomas do Governo durante o segundo mandato de
Eanes, o que corresponde ao total encontrado no arquivo da Presidência da República, não incluindo,
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De facto, o veto foi noticiado na imprensa nos primeiros dias de novembro de

1982,463 coincidindo com o início da atividade da agência Notícias de Portugal e com a

entrada em vigor da revisão constitucional  que passou a fixar o prazo de quarenta dias

para a promulgação de diplomas do Governo.464 Além disso, esta decisão do Presiden-

te foi expressamente invocada no debate realizado na Assembleia da República dois

dias depois,465 a propósito da situação da ANOP.

Não se tratou, portanto, de uma situação de veto de bolso absoluto, ao contrá-

rio do que se poderia concluir face à ausência de registos nos arquivos da Presidência

da República, mas sim de um veto político, proferido fora do prazo legalmente estabe-

lecido.466

Relativamente aos diplomas da Assembleia da República, importa ter em consi-

deração o prazo de quinze dias fixado no artigo 139º/1 da CRP para o Presidente exer-

cer o direito de veto e a ausência de qualquer imposição de prazo para a promulgação,

que só viria a ser fixado na revisão constitucional de 1982 (artigo 139º/1 revisto).

Acresce o facto de também não se estabelecer prazo, nomeadamente no nú-

mero dois do mesmo artigo 139º, para a promulgação imperativa dos diplomas con-

firmados pelo parlamento após terem sido vetados, omissão que só ficou ultrapassada

na revisão de 1982, com o estabelecimento de um prazo de oito dias após a receção na

Presidência da República (artigo 139º/2 revisto).

pois, o veto do diploma de extinção da ANOP. Nos dados parcelares ambos têm invertidos os números
referentes a vetos políticos e vetos por inconstitucionalidade, mencionando, respetivamente, dois e
quatro, quando, na verdade, é exatamente ao contrário (v. Capítulo V e lista apresentada por José Filipe
Pinto, 2016, pp. 90-91).
463 V. “Eanes vetou extinção da ANOP”, Diário de Notícias de 3 de novembro de 1982, p. 1; “Batalha da
produção entre NP e ANOP”, Expresso de 6 de novembro de 1982, p. 3.
464 Ainda que se entendesse que a nova norma do artigo 139.º/4 da CRP não era aplicável dado tratar-se
de um diploma com a promulgação pendente há mais de quarenta dias antes da entrada em vigor da
reforma constitucional, nada impedia o Governo de renovar a iniciativa, confrontando o Presidente com
a obrigação de promulgar ou vetar no novo prazo fixado, caso a decisão não tivesse sido proferida en-
tretanto.
465 O deputado Lopes Cardoso, da UEDS, afirmou, na sua intervenção que “o encerramento da agência
ANOP foi inviabilizado […] pelo veto presidencial” (DAR, nº 8, de 5 de novembro de 1982, p. 162).
466 Por não se conhecer a data exata em que foi proferido, nem se ter encontrado nenhum documento
no Arquivo da PR sobre a este veto, ele não é incluído na listagem constante do Apêndice B relativa às
decisões de intervenção do Presidente no processo legislativo posteriores à entrada em vigora da revi-
são constitucional de 1982.
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Em relação à primeira situação os registos existentes no Arquivo da PR apenas

permitem conhecer as datas de entrada dos diplomas a partir do início da quarta ses-

são legislativa da primeira legislatura, o que reduz o período a considerar ao decorrido

entre 3 de janeiro de 1980 e 30 de outubro de 1982, data da entrada em vigor da Lei

Constitucional n.º 1/82 que aprovou a primeira revisão constitucional.

Em linha com o critério adotado anteriormente, consideram-se dois prazos para

balizar as eventuais demoras na promulgação: i) o prazo de quinze dias já referido;467

ii) o prazo de vinte dias que viria a substituir aquele na versão do artigo 139.º/1 da CRP

saída da primeira revisão constitucional.468

O número de diplomas encontrados com tais prazos ultrapassados foi muito

reduzido e, proporcionalmente, pouco superior a metade do verificado em relação aos

diplomas do Governo.

Tabela II/2: Diplomas da Assembleia da República entrados na PR para promulgação
e prazos de promulgação, por Legislatura (03-01-80 / 30-10-82)

Legislatura Maior
partido

ou
coligação

Total de
diplomas

entrados na PR

Diplomas
promulgados

Prazo de
promulgação

> 15 e < 20
dias

Prazo de
promulgação

> 20 dias

I(a) AD 48 45 1 0

II(b) AD 89 84 2 2

Total 137 129 3 2

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR.
(a) 4ª sessão legislativa; (b) até 30-10-82.

Legenda: AD = Aliança Democrática.

A leitura da Tabela II/2 deve ser complementada com a indicação de que o pra-

zo mais longo para a promulgação dos diplomas referidos na mesma foi de vinte e seis

dias, correspondentes ao tempo que demorou o Presidente a assinar a Lei Constitucio-

nal n.º 1/82, que aprovou a primeira revisão da CRP.

467 Não foi encontrado nenhum caso em que fosse necessário contar os quinze dias a partir do termo do
prazo de vinte dias previsto no artigo 277.º/4 da CRP para o Conselho da Revolução deliberar sobre
eventual inconstitucionalidade.
468 Uma vez mais, na ausência de prazo expresso, o critério de razoabilidade tem suporte naquilo que os
deputados constituintes consideraram ser adequado em dois momentos diferentes: em 1976 quando
aprovaram a CRP e em 1982 quando procederam à primeira revisão, fixando a versão da norma que
ainda hoje vigora.
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Ou seja, o atraso máximo na promulgação de diplomas da Assembleia da Repú-

blica foi de onze dias sobre o prazo fixado no artigo 139.º/1 da CRP para o exercício do

direito de veto. Com esta indicação e os números constantes da Tabela 18 não se afi-

gura muito consistente a invocação de uma prática de veto de bolso no que respeita a

diplomas da Assembleia da República abrangidos pela referida norma.469

O mesmo não se dirá quanto ao único caso em que um diploma vetado pelo

Presidente foi confirmado pelo parlamento nos termos do artigo 139.º/2 da CRP no

período decorrido entre o início do primeiro mandato de Ramalho Eanes e a entrada

em vigor da primeira revisão constitucional.

Tratou-se do Decreto n.º 205/I, “Amnistia de infrações de natureza política”,

que deu origem à Lei nº 74/79, de 23 de novembro.

Uma iniciativa com o mesmo objetivo tinha sido apresentada em 1976, tendo

sido aprovada como o decreto n.º 19/I, da Assembleia da República, sendo o primeiro

diploma a ser vetado pelo Presidente Eanes, a 26 de janeiro de 1977.

O novo decreto foi aprovado a 24 de abril de 1979, submetido ao Conselho da

Revolução para apreciação da constitucionalidade e vetado politicamente depois de o

CR não se ter pronunciado pela inconstitucionalidade.470 Devolvido à Assembleia da

República, foi reapreciado e aprovado por maioria absoluta a 26 de julho e remetido

ao Presidente no dia seguinte.471 No entanto a promulgação só ocorreu a 9 de novem-

bro de 1979, 104 dias após a entrada na Presidência da República,472 muito para além

do prazo de oito dias que viria a ser fixado no artigo 139.º/2 da CRP após a revisão de

1982.

Terá sido este o único veto de bolso temporário com alguma expressão em re-

lação a decretos da AR, ultrapassando os noventa dias. A discordância repetidamente

469 Acontece ainda que em quatro dos cinco diplomas contabilizados uma parte do prazo decorreu du-
rante o mês de agosto, facto que pode ajudar a justificar os pequenos atrasos verificados.
470 Cf. Resolução do Conselho da Revolução nº 172/79, aprovada em 21 de maio de 1979 e publicada no
Diário da República, I série, nº 131, de 7 de junho de 1979.
471 O envio foi feito através do ofício nº 01828, de 27 de julho de 1979, do Presidente da AR, cuja cópia
está em depósito no arquivo histórico da Assembleia da República.
472 Admitindo que a mesma ocorreu no dia seguinte ao envio.
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manifestada por Ramalho Eanes em relação a este diploma, que na sua opinião, ao

mesmo tempo que passava uma esponja sobre os atos de militares envolvidos nos

incidentes ocorridos em 1975, nomeadamente a 11 de março e a 25 de novembro,

prejudicava a imagem da instituição militar, podendo mesmo pôr em causa a sua disci-

plina e coesão, 473 explicará o recurso ao veto de bolso como última reação à insistên-

cia dos partidos de esquerda em contrariar a sua posição.474

Com a reserva de não ter sido possível proceder a uma análise completa do

processo de promulgação dos diplomas aprovados e enviados para promulgação pelos

I, II, III, IV e V Governos Constitucionais, verificamos que o veto de bolso absoluto foi

usado num reduzido número de casos durante os mandatos dos II, VI, VII e VIII Gover-

nos.

Relativamente aos diplomas confirmados pela Assembleia da República após

um veto, considerando todo o período desde o início do primeiro mandato de Rama-

lho Eanes, apenas uma vez o Presidente aproveitou o facto de a Constituição não esta-

belecer prazo para a promulgação (no artigo 139.º/2) para protelar a entrada em vigor

de uma lei, ainda que essa tenha sido a única oportunidade que teve para o fazer, du-

rante o período em causa.

II.2 Eleições, duração e limitação dos mandatos presidenciais

A Constituição Portuguesa de 1976 foi a primeira a configurar simultaneamen-

te, no seu conjunto, as normas atualmente predominantes nos sistemas semipresiden-

ciais europeus quanto à forma de eleição e quanto à duração e limitação dos manda-

tos presidenciais (v. Quadro I/8).

O sistema eleitoral consagrado nos artigos 124º e 129º da Constituição aprova-

da em 1976 e nos atuais artigos 121º e 126º, é o sistema maioritário com recurso a

uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados, caso nenhum obtenha mai-

473 V. comunicação à Assembleia da República fundamentando o veto, in DAR nº 71, de 6 de junho de
1979, pp. 2536-2538.
474 O Decreto foi confirmado com os votos favoráveis do PS, PCP, UDP e três deputados independentes,
os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção de três deputados independentes (v. DAR nº 90, de 26
de julho de 1979, p. 3403).
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oria absoluta no primeiro escrutínio.475 O mesmo que então já vigorava na Áustria,

França e Islândia (v. pontos III.1.5, III.2.1.1 e III.2.1.2).

A duração dos mandatos por cinco anos (artigo 131º, atual 126º) foi o elemento

inovador, por comparação com os mandatos de quatro anos na Islândia, de seis na

Áustria e na Finlândia e de sete em França e na Irlanda, enquanto a limitação a dois

mandatos consecutivos (artigo 126º, atual 123º) correspondia ao modelo adotado na

Áustria, Finlândia e Islândia (v. Quadro I/8 e pontos III.1.1, III.1.3, III.1.5, III.2.1.1 e

III.2.1.2).

Desde então, a única alteração relevante que se verificou nas normas constitu-

cionais relativas à eleição do Presidente da República consistiu no alargamento do uni-

verso eleitoral aos portugueses residentes no estrangeiro,476 operada com a revisão

constitucional de 1997 (artigo 124º inicial, 126º atual).

Trata-se, pois, de um sistema eleitoral que permite assegurar sempre que o

Presidente é o escolhido por uma maioria absoluta dos cidadãos recenseados que par-

ticipam nas eleições, ao contrário do que se verifica noutros países em que não é exi-

gida uma maioria qualificada (v. ponto I.1.1), constatando-se também o cuidado de

evitar o enquistamento da mesma pessoa no poder por largos períodos de tempo (v.

ponto I.1.2).

II.2.1 Eleições de primeira e de segunda ordem

Se é certo que os elementos estruturais referidos contribuem para alicerçar a

legitimidade do Presidente eleito (v. Dettrey & Schwindt-Bayer, 2009, pp. 1319-

475 Ao contrário do que acontece, por exemplo, em França, onde os atos eleitorais por voto universal
direto ocorridos durante a V República implicaram sempre o recurso a segunda volta (v. Valode, 2014,
pp. 178-179, 239-240, 284-286, 258, 397-398, 457-458, 485-486 e 578-579), em Portugal apenas em
1986 tal foi necessário, quando Mário Soares e Freitas do Amaral se defrontaram na única eleição em
que um dos candidatos não obteve maioria absoluta no primeiro escrutínio.
476 O nº 2 do artigo 121º da CRP determina que a lei que regular o direito de voto dos residentes no
estrangeiro deve “ter em conta a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional”. Nos
termos da lei eleitoral do Presidente da República, “a nacionalidade portuguesa e a inscrição no recen-
seamento eleitoral no estrangeiro são provas suficientes da existência” dos referidos laços (artigo 1º-B
do Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, aditado pela Lei Orgânica n.º 5/2005, de 8 de setembro, com
a redação dada pela Lei Orgânica n.º 3/2010, de 15 de dezembro).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

149

1320),477 não deixa de se revelar problemático, do ponto de vista do funcionamento da

democracia e do reconhecimento pleno dessa mesma legitimidade, o crescimento

acentuado da abstenção nas eleições presidenciais (v. Keman, 2014, pp. 309-312, 314

e 322; Lijphart, 1997c, pp. 1-7; Powell, 1986, pp. 36-37).478

Esta realidade coloca a questão de saber se o aumento da abstenção pode ser

associado a uma desvalorização das eleições presidenciais porque os eleitores as enca-

ram como eleições de “segunda-ordem” (v, Lijphart, 1997c, p. 5-6), em sintonia com o

que parece poder resultar de definição da Reif e Schmitt (1980, p. 8-9),479 ou se são

percecionadas como eleições de “primeira-ordem”, que influenciam a escolha sobre

“who should govern the country” (Norris, 1997, p. 111), sendo outra a explicação para

o referido aumento.

De facto a abstenção é apontada como um forte sinal dado pelo eleitorado so-

bre a importância que atribui ao ato eleitoral em que participa ou decide não partici-

par, contribuindo para a sua caracterização de primeira ou de segunda-ordem (v. Reif

& Schmitt, 1980, p. 9; Schmitt, 2005, p. 651; Tavits, 2009b, p. 220).

Para além de uma menor participação, as eleições de segunda-ordem podem

implicar também: i) a ocorrência de um efeito de post-electoral euphoria (Reif, 1997, p.

117) favorável ao partido vencedor de eleições legislativas realizadas pouco tempo

antes;480 ii) um voto de castigo para o partido no Governo, quando realizadas sensi-

velmente a meio de um mandato do executivo (v. Lijphart, 1997c, p. 6; Reif & Schmitt,

1980, pp. 9-11 e 14; Reif, 1997, pp. 118); iii) uma vantagem para os pequenos e os no-

477 Dettrey e Schwindt-Bayer (2009, pp. 1332-1333) encontraram evidência de uma tendência para a
diminuição da participação na segunda volta em sistemas eleitorais do mesmo tipo do português, sem
que isso ponha em causa o “effect of boosting the legitimacy of presidential winners” que a exigência de
maioria qualificada induz. Em Portugal, na única eleição em que foi preciso recorrer a uma segunda
volta, em 1986, a participação aumentou cerca de 2,6%, em dissonância com a conclusão dos citados
autores.
478 Cavaco Silva foi reeleito em 2011, com o voto favorável de apenas 23% dos recenseados, num quadro
de abstenção que se situou nos 53,5% (v. Comissão Nacional de Eleições, Resultados Eleitorais, in
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=vector, acedido em 3 de setembro de 2015).
479 Num artigo mais recente, Schmitt (2005, p. 652) sintetizou a definição: “first-order elections decide
who is in power and what policies are pursued”. Aplicada ao caso português, esta última parte da frase
parece remeter as eleições presidenciais, efetivamente, para a classificação como de “segunda-ordem”.
480 Reif analisa essencialmente este efeito relativamente às eleições para o Parlamento Europeu, mas
apresenta também o exemplo das eleições presidenciais e parlamentares francesas, quando estas se
realizam num curto prazo após as primeiras (Reif, 1997, p. 122).
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vos partidos, por se tratar de eleições nas quais alguns eleitores abdicam do voto es-

tratégico nos maiores partidos,481 em favor da força política que merece a sua primeira

preferência (v. Reif & Schmitt, 1980, p. 9; Schmitt, 2005, p. 652).482

Poderá o historial das eleições presidenciais e legislativas em Portugal refletir a

diferença esperada em matéria de abstenção entre eleições de primeira e de segunda-

ordem e permitir associar os resultados a um efeito de post-electoral euphoria, a um

voto de castigo ou a um benefício para os novos e os pequenos partidos, verificáveis

em eleições de segunda-ordem?

II.2.1.1 A abstenção nas eleições em Portugal

Começando por analisar a questão da abstenção, importa assinalar que o perfil

evolutivo da abstenção em eleições presidenciais e legislativas, percetível nos Gráficos

2 e 3, revela uma tendência de crescimento acentuado a partir de 1980,483 quase

constante no segundo caso e evidenciando, no primeiro, picos intercalados de cresci-

mento e diminuição consoante se trate de eleições com a participação do incumbente

ou sem essa participação.484

481 Tal voto estratégico será determinado por um desejo de influenciar a escolha de quem governa,
considerando que são os grandes partidos aqueles que terão um papel central na composição do execu-
tivo (v. Reif e Schmitt, 1980, p. 9; Schmitt, 2005, p. 652). O eleitor, perante um resultado incerto, pode
ser impelido a abdicar da sua primeira preferência para votar num dos partidos candidatos à vitória, por
entender que é uma solução aceitável ou para evitar que ganhe um adversário que não seja do seu
agrado (v. Cox, 2004, pp. 102-113).
482 Reif e Schmitt (1980, p. 9) aludem ainda a uma “higher percentage of invalid ballots” nas eleições de
primeira ordem, por os eleitores não se reverem em nenhum dos partidos. Esta variável não foi retoma-
da por Schmitt, quando enunciou as restantes três, em posterior artigo sobre o tema (2005, pp. 651-
652). Estudadas as eleições presidenciais, legislativas e para o Parlamento Europeu, nos últimos 25 anos,
em Portugal (entre 1991 e 2016), a hipótese não se verifica, antes pelo contrário. As eleições que apre-
sentam maior percentagem de votos nulos são as do Parlamento Europeu, com uma média de 1,86%,
seguidas das legislativas, com 1,22% de média e das presidenciais com 1,18%. O argumento poderia ser
extensível aos votos brancos, com resultados não muito diferentes (3% no caso do Parlamento Europeu,
2,1 nas presidenciais e 1,5 nas legislativas).
483 O crescimento da abstenção a partir precisamente dos anos 80 do século passado é um fenómeno
que afeta muitas das democracias ocidentais, influenciado, nomeadamente, por uma diminuta partici-
pação dos eleitores mais jovens (v. Blais & Rubenson, 2013, pp. 96 e 112-113).
484 Esta evolução entre as eleições em que um Presidente é eleito pela primeira vez e aquelas em que o
incumbente se recandidata só não se verificou em 1980, comparativamente com 1976. A explicação
parece poder encontrar-se no facto de, na sua primeira eleição, Ramalho Eanes ter sido apoiado pelo PS,
PSD e CDS, não defrontando nenhum outro candidato que ameaçasse em algum momento a sua vitória,
enquanto na reeleição teve de enfrentar um forte candidato apoiado pela AD, coligação do PSD, CDS e
PPM, vencedora das eleições legislativas realizadas no ano anterior, o que provocou uma forte polariza-
ção da campanha eleitoral e o consequente apelo à participação dos eleitores.
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Figuras II/2 e II/3: Perfil da abstenção em eleições presidenciais (1976-2016)485

e legislativas (1976-2015)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Comissão Nacional de Eleições e da Secretaria Geral do
Ministério da Administração Interna486

O valor mais baixo da abstenção em eleições presidenciais foi de 15,6%, em

1980, e o mais elevado atingiu os 53,5%, em 2011. Em legislativas a menor abstenção

correspondeu aos 16,1% registados também em 1980 e a maior aos 44,1% de 2015. Os

diferenciais de 37,9 e de 28 pontos percentuais, respetivamente, revelam uma ten-

dência para o crescimento da abstenção nas eleições presidenciais a um ritmo mais

acentuado, considerando que o ano de partida para a comparação é, por mera coinci-

dência, o mesmo, e que, depois de 1980, se realizaram onze atos eleitorais para o par-

lamento e sete para a presidência.

A média da diferença percentual entre todas as eleições presidenciais e as legis-

lativas mais próximas revela uma abstenção superior em 5,1% nas primeiras.487 Este

valor está próximo da diferença de 6% na participação segundo a estimativa de Tavits

(2009b, p. 220)488 para os sistemas que designa como “parliamentary democracies

with direct presidential elections”.

485 O valor relativo à abstenção nas eleições presidenciais de 1986, 24,6%, corresponde à primeira volta,
melhor comparável com as eleições legislativas por contar com a totalidade dos concorrentes. Na se-
gunda volta a abstenção baixou para 22%.
486 Os dados da abstenção e os resultados eleitorais mencionados na tese têm como fontes: i) para to-
dos os atos eleitorais exceto os últimos de cada categoria, a Comissão Nacional de Eleições, in:
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=vector; ii) para os últimos atos eleitorais de cada categoria,
ainda não inseridos na página da Comissão Nacional de Eleições, a Secretaria Geral do Ministério da
Administração Interna, in <http://www.eleicoes.mai.gov.pt/>. A consulta mais recente de ambas as
páginas foi efetuada a 10 de janeiro de 2017.
487 Diferença entre a média de 36,6% de abstenção apurada em relação às nove eleições presidenciais e
a média de 31,5% correspondente às legislativas mais próximas (v. Gráfico 4).
488 O autor analisou as eleições realizadas em 58 “parliamentary democracies with nonhereditary heads
of state” (Tavits, 2009b, pp. 25-26), registando, naqueles em que o Presidente é eleito por voto popular,
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No entanto, esse valor situa-se em 3,6%489 se a diferença for calculada apenas

em relação às presidenciais em que não esteve presente o incumbente, ou seja, às

eleições para um primeiro mandato.490

Figuras II/4 e II/5: Abstenção nas eleições presidenciais e nas legislativas mais
próximas (1976-2016) – Todas as eleições e primeiros mandatos

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Comissão Nacional de Eleições e da Secretaria Geral do
Ministério da Administração Interna

Por contraste com esta diferença diminuta491 entre a abstenção em eleições

presidenciais e legislativas, nas eleições para o Parlamento Europeu, inquestionavel-

mente enquadráveis no conceito de segunda-ordem (v. Freire, 2004, pp. 71-72 e 75;

Norris, 1997b, p. 114; Reif e Schmitt, 1980, pp. 11-12), a percentagem de abstencionis-

tas atingiu os 56%, na média dos sete atos eleitorais realizados desde 1987, ultrapas-

sando em 19,8% a média de 36,2% de abstenção em igual número de eleições legislati-

vas realizadas nas datas mais próximas daquelas.

Já as eleições autárquicas, consideradas igualmente de segunda-ordem por não

terem âmbito nacional (v. Freire, 2004, pp. 71-72; Reif e Schmitt, 1980, pp. 9-10), reve-

uma participação eleitoral média de 67% nas eleições presidenciais e de 73% nas legislativas, tendo sido
2006 o último ano considerado.
489 Diferença entre a média de 34,5% de abstenção apurada em relação às cinco eleições presidenciais
em causa e a média de 30,9% correspondente às legislativas mais próximas (v. Gráfico 5).
490 Em Portugal, ao contrário dos resultados a que chegaram Dettrey e Schwindt-Bayer (2009, p. 1333), a
presença do incumbente conduziu sempre a uma maior abstenção, exceto nas eleições de 1980 (v. nota
497). No entanto, é preciso salientar o facto de os referidos autores incluírem na sua análise sistemas de
tipo presidencial e de tipo semipresidencial, estruturalmente muito diferentes, designando-os a todos
como “presidential democracies” (v. pp. 1325 e 1334), numa interpretação manifestamente equivocada
da classificação proposta por Siaroff (v. Siaroff, 2003a, pp. e 295, 299-300 e 305-309).
491 Uma das mais baixas nos sistemas semipresidenciais estudados por Fortes e Magalhães (2005, p.
896) onde se verificou uma participação maior em eleições legislativas do que nas presidenciais.
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lam um perfil de abstenção mais estável492 do que as restantes e uma diferença de

6,7% a mais relativamente às eleições legislativas, no conjunto de todos os atos eleito-

rais realizados desde 1976 (v. Gráfico 6).

Figuras II/6 e II/7: Perfil da abstenção em eleições autárquicas (1976-2013) e para o
Parlamento Europeu (1987-2014)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Comissão Nacional de Eleições e da Secretaria Geral do

Ministério da Administração Interna

II.2.1.2 Interação entre eleições legislativas e presidenciais

Passando ao segundo critério de comparação entre eleições de primeira e de

segunda-ordem, importa constatar, antes de mais, que a série dos atos eleitorais com-

paráveis regista apenas nove observações, duas das quais com a particularidade de o

Presidente eleito ter obtido simultaneamente o apoio do partido do Governo e do

maior partido da oposição, designadamente na primeira eleição de Ramalho Eanes e

na segunda de Mário Soares.493

Não se podendo incluir aquelas duas eleições na ponderação de qualquer even-

tual efeito de post-electoral euphoria, pela simples razão de se encontrarem do mes-

mo lado os vencedores e os vencidos mais votados nas eleições legislativas anteriores,

verifica-se que, em quatro dos sete restantes atos eleitorais, o candidato vencedor foi

apoiado pelo partido derrotado nas eleições parlamentares ocorridas anteriormente, o

que afasta a possibilidade de o resultado destas ter influenciado o daquelas no sentido

sugerido por Reif (1997, p. 117).

492 A abstenção situou-se próximo dos 40% nos últimos trinta anos, mas teve um agravamento acentua-
do em 2013, subindo mais 6,4% em relação a 2009.
493 Em 1976 Eanes recebeu o apoio expresso do PS, que estava no governo, e do PSD, que era o maior
partido da oposição. Em 1991 Soares foi apoiado pelos mesmos dois partidos, que se encontravam,
então, em situação inversa à de 1976.
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Restam as duas eleições de Jorge Sampaio, em 1996 e em 2001, realizadas de-

pois de o partido que apoiou a candidatura do Presidente eleito ter vencido as eleições

legislativas e formado Governo, e a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016, efe-

tuada menos de quatro meses após as primeiras eleições para a Assembleia da Repú-

blica em que a força política mais votada não logrou a viabilização de um executivo por

si sustentado.

Só no primeiro destes três casos parece possível admitir que a vitória de Sam-

paio possa ter beneficiado de um impulso provocado por um dos melhores resultados

do Partido Socialista em eleições para a Assembleia da República, obtido cerca de três

meses antes,494 pese embora a ocorrência de outros fatores muito relevantes como a

bipolarização extremada que culminou com a disputa com resultado incerto e reduzida

a dois únicos candidatos,495 um apoiado pela direita e outro pela esquerda,496 para

além, obviamente, das campanhas eleitorais e da personalidade dos postulantes.

Quanto às eleições de 14 de janeiro de 2001, em que Sampaio foi reeleito, ob-

serva-se, desde logo, um afastamento temporal superior a um ano relativamente às

legislativas de 10 de outubro de 1999, bastante, por si só, para eliminar a hipótese de

influência do tipo da prevista por Reif (v. Reif, 1997, p. 117).

Por fim, em 2015/2016, não foi minimamente percetível qualquer sentimento

de post-electoral euphoria, em nenhum dos campos que materializaram uma clivagem

esquerda-direita com contornos inéditos. O facto de a coligação do PSD com o CDS,

vencedora das eleições legislativas de outubro de 2015, ter assistido à formação de um

Governo apoiado pelos partidos que se lhe opunham gerou, nas suas hostes, um clima

de frustração pós eleitoral, não compensado, do lado oposto, por uma atitude de coe-

494 O PS venceu as eleições legislativas de 1 de outubro de 1995 com 43,76% dos votos, correspondentes
a 2 584 755 eleitores e Jorge Sampaio foi eleito em 14 de janeiro de 1996 com 53,91% dos votos, cor-
respondentes a 3 035 056 eleitores. Este crescimento parece corresponder ao efeito de post-electoral
euphoria esperado por Reif (1997, p. 117). No entanto, a diferença, de 450 301 votos, é inferior à soma
dos eleitores que, nas legislativas, tinham optado pelos demais partidos que apoiaram o candidato pre-
sidencial proveniente do PS.
495 Blais (2008, pp. 19-20) menciona diversos estudos que evidenciam que “vota más gente cuando las
elecciones están reñidas” (p. 19).
496 Situação única em todas as eleições presidenciais.
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são mobilizadora, dada a base mínima de consenso em que assentou a formatação do

apoio do BE, PCP e PEV ao Governo minoritário do PS.

As candidaturas presidenciais formalizaram-se à revelia dos dois principais par-

tidos e proclamaram a sua autonomia,497 gerando um ambiente muito distinto daquele

que está implícito no conceito formulado por Karlheinz Reif (1997, pp. 117-118).498

Assim sendo, não parece que um único caso, a eleição de Sampaio em 1996,

permita sustentar que, em Portugal, as eleições presidenciais são influenciadas por um

efeito de post-electoral euphoria que pode ser observado em eleições de segunda or-

dem.

Também o critério de “meio de mandato” associado a um “voto de castigo” não

se afigura suscetível de verificação no contexto da sucessão de eleições legislativas e

presidenciais em Portugal (v. Figura II/3).

De facto, apenas em 2001 e em 2011 as eleições presidenciais tiveram lugar

num momento que se poderia aproximar da ideia de meio de mandato de um Governo

em funções, considerando os limites mínimos de um ano após as eleições legislativas e

um ano antes da data prevista para o termo do mandato parlamentar que podem ser

usados para balizar o conceito (v. Shugart & Carey, 1992, p. 243)499.

Nos dois casos tratou-se de processos em que o incumbente se recandidatava,

facto que lhe confere inegável vantagem, tendo esta variável um potencial explicativo

forte plenamente corroborado em todas eleições deste tipo realizadas em Portugal

desde 1976 (v. ponto I.1.3 e Jalali, 2012, pp. 246 e 256-257).

497 Este facto, no entanto, não afasta por completo a associação que os eleitores continuam a fazer en-
tre os candidatos e os partidos a que pertencem. Como sublinha Magalhães (2007, p. 282), mesmo em
contextos como este, “party identification and ideology still played a crucial role in voting behaviour”.
498 Reif (1997, p. 117) alude a “parties which form the [national] government”, como aqueles que bene-
ficiariam do efeito de post-electoral euphoria, o qual induziria um crescimento do seu resultado eleitoral
nas eleições de segunda-ordem comparativamente com as de primeira-ordem realizadas anteriormente,
com um curto intervalo temporal.
499 O conceito de “midterm elections” proposto por Shugart e Carey é dirigido às eleições legislativas a
meio do período de mandato do Presidente, em sistemas de tipo presidencial, mas pode ser aplicado
por analogia à situação em análise. Freire (2004, p. 72) situa o “midterm” entre os 13 e os 36 meses
após as eleições legislativas, num ciclo eleitoral de quatro anos, o que vai ao encontro do critério adota-
do a partir da proposta daqueles autores.
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Para além disso, nas eleições de janeiro de 2001 o vencedor foi o incumbente

apoiado precisamente pelo partido do Governo, em funções desde outubro de 1999.

Assim, somente no resultado das presidenciais de março de 2011 se pode vis-

lumbrar algum assomo de voto de castigo em eleições de “meio do mandato”, uma vez

que o candidato apoiado pelo partido que formou um Governo minoritário após as

eleições de outubro de 2009 foi derrotado no confronto com o Presidente reeleito que

contava com o suporte do principal partido da oposição.500

Uma vez mais, a partir de uma só observação,501 influenciada por inúmeros fa-

tores, entre os quais a já assinalada presença do incumbente, não se afigura adequado

concluir que as eleições presidenciais em Portugal servem para o eleitorado expressar

um voto de protesto em relação ao executivo em funções, desvalorizando a natureza

da própria escolha do chefe do Estado e remetendo-a para a categoria de segunda

ordem.

Resta, nesta ponderação dos fatores associados à classificação proposta por

Reif e Schmitt, verificar se, nas eleições presidenciais, tem sido percetível qualquer

vantagem para os novos e os pequenos partidos502, relativamente ao que ocorre nas

eleições legislativas.

500 Esta conclusão parece sair reforçada com o resultado das eleições legislativas de junho de 2011, nas
quais o Partido Socialista, no governo no momento da reeleição de Cavaco Silva, foi fortemente penali-
zado. No entanto a expressão do eventual voto de protesto favorável ao candidato presidencial do PSD
também pode ser questionada perante o facto de o mesmo ter sido eleito com o menor número de
votos alguma vez atribuído a um vencedor de eleições presidenciais em Portugal, num ato que registou
a maior taxa de abstenção de sempre.
501 Respeitando o critério proposto por Shugart e Carey e também por Freire (v. nota 499), não há mais
situações de “midterm elections” a considerar nesta avaliação. No entanto, aligeirando o critério, seria
possível apontar as eleições presidenciais de 2006 como um caso de voto de castigo infligido ao Gover-
no saído das legislativas realizadas onze meses antes. É nesse sentido que apontam Jalali e Lobo (2006,
p. 298), defendendo que o insucesso do PS perante a eleição de Cavaco Silva, juntamente com os fracos
resultados obtidos nas eleições autárquicas de 2005, sete meses e meio após a maioria absoluta alcan-
çada nas legislativas, vai ao encontro do que se pode esperar em eleições de segunda-ordem e repre-
senta “a considerable shortening of the honeymoon period for national government”.
502 A abordagem da dimensão dos partidos na lógica estrutural e do número de filiados (v. Panebianco,
2005, pp. 350-353) não se adequa à situação em análise. Assim, o conceito de “pequenos partidos”,
relacionado com os resultados eleitorais, como se impõe no presente contexto, segue o critério adotado
por alguns autores (Mair, 1991, p. 44; Weeks, 2010, p. 484), englobando aquelas forças “which normally
poll 1 percent or more, but which do not normally poll 15 percent or more” (Mair, 1991, p. 44).
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Para reduzir a dificuldade de identificação entre candidatos presidenciais e par-

tidos políticos, foram excluídos os dois primeiros atos eleitorais para a escolha do che-

fe do Estado, em que os concorrentes eram predominantemente militares. Nas elei-

ções posteriores foram considerados apenas os concorrentes membros dos partidos

atualmente existentes que se aproximam, em maior ou menor medida, do conceito de

pequeno ou novo, ou seja, o PCP/CDU, o BE e o PCTP-MRPP.503 Exclui-se o CDS-PP por-

que os dois candidatos que apresentou, Freitas do Amaral e Basílio Horta, foram tam-

bém apoiados pelo PSD.

Assim, verifica-se que o PCP apresentou candidato em cinco dos sete atos elei-

torais realizados a partir de 1986 e, tanto o BE como o PCTP-MRPP, apenas em dois.

A primeira candidatura presidencial do PCP depois de 1986 foi em 1991 e as do

BE e do PCTP-MRPP em 2001, o que permite balizar a análise a partir das europeias de

1989, para o PCP, e de 1999, para os outros dois partidos, por serem as eleições deste

tipo mais próximas das presidenciais com as quais são comparadas, ao passo que as

primeiras legislativas a considerar tiveram lugar em 1991 e em 2002, respetivamente.

Figura II/8: Percentagem de votos obtidos pelo PCP nas eleições presidenciais, legis-
lativas e para o Parlamento Europeu (1989-2016)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Comissão Nacional de Eleições
e da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

503 Enquanto PCP/CDU e BE reúnem plenamente os requisitos para integrar o conceito de “pequenos
partidos” (v. nota anterior), o PCTP-MRPP ficou em alguma eleições abaixo do limiar mínimo de 1% dos
votos, mas superou esse limiar em seis dos onze atos eleitorais considerados, razão pela qual é incluído
na análise (v. Figura II/8).
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No caso dos candidatos do PCP a média da votação obtida nas eleições presi-

denciais é de 7,56%, que se compara com 7,88% da CDU nas legislativas e 11,38% nas

europeias.504 A votação foi maior nas presidenciais de 1991 e de 2006, relativamente

às legislativas mais próximas, respetivamente, de 1991 e 2005, e menor em todas as

restantes. Inversamente, em todas as eleições europeias a coligação do PCP com o PEV

obteve sempre votações significativamente superiores às obtidas nas legislativas, co-

mo seria de esperar de acordo com o modelo de segunda-ordem.

Figuras II/9 e II/10: Percentagem de votos obtidos pelo BE e pelo PCTP-MRPP nas
eleições presidenciais, legislativas e para o Parlamento Europeu (1999-2016)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Comissão Nacional de Eleições
e da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

Relativamente ao BE e ao MRPP a comparação é pouco consistente, desde logo

face ao reduzido número de observações relativas às eleições presidenciais, nas quais

o BE tem uma votação média inferior à obtida nas legislativas e nas europeias e o

PCTP-MRPP uma votação média superior à das legislativas e inferior à das europeias. E

depois porque, em ambos os casos, na comparação com as legislativas mais próximas,

o resultado das presidenciais foi melhor uma das duas vezes e pior na outra.

No confronto entre legislativas e europeias, o BE tem uma votação média prati-

camente igual e o PCTP-MRPP um crescimento de cerca de 27% na percentagem de

504 A comparação é feita com os resultados obtidos pela coligação que o PCP lidera, integrando também
o PEV, que sempre declarou apoio aos candidatos presidenciais comunistas.
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votos obtidos nas candidaturas ao Parlamento Europeu,505 em linha com o que se es-

peraria para eleições de segunda-ordem.

Verifica-se, pois, que, em Portugal, o critério da vantagem que os novos e os

pequenos partidos podem esperar em eleições de segunda-ordem também não permi-

te classificar as eleições presidenciais nesta categoria,506 dado que as três forças consi-

deradas umas vezes obtiveram melhor resultado nas presidenciais e outras nas legisla-

tivas, sendo, no conjunto, esta última a situação mais frequente.507

Acresce que a associação entre os candidatos presidenciais e os partidos tem

vindo a perder relevância dada a crescente autonomização das candidaturas, o apare-

cimento de mais de um candidato da mesma área partidária e a multiplicação de can-

didaturas independentes.

II.2.2 Outras explicações para a abstenção

Embora a definição apresentada por Reif e Schmitt sugira que, com a exceção

expressamente referenciada do caso francês (v. Reif & Schmitt, 1980, p. 40; Schmitt,

2005, p. 670), as eleições presidenciais podem ser consideradas de segunda-ordem nos

sistemas semipresidenciais, é manifesto que não existe consenso nesta matéria.508

Fortes e Magalhães (2005, pp. 895-896, 916-920), baseados na análise de deza-

nove sistemas semipresidenciais em regimes democráticos, concluem que o modelo

não é o adequado para avaliar as eleições presidenciais porque os efeitos esperados

505 A percentagem média de votos no PCTP-MRPP foi de 0,9% nas legislativas, entre 1994 e 2015, e de
1,23% nas europeias.
506 Isto sem prejuízo de merecer particular atenção o fenómeno recente de votações expressivas obtidas
por candidaturas assistemáticas, como as de Fernando Nobre e José Manuel Coelho, que chegaram aos
14,1% e 4,5%, respetivamente, nas eleições de 2011, e a de Vitorino Silva, que recolheu 3,3% em 2016.
507 Ao contrário do que se verifica na comparação entre legislativas e europeias, nas quais o PCP e o
PCTP-MRPP tiveram em média resultados substancialmente melhores, embora isso não se verifique no
caso do BE, com uma votação média de 6,125% nas legislativas e de 6,12% nas europeias.
508 Freire (2004, pp. 54-55) considera que esta classificação é problemática nos sistemas semipresidenci-
ais porque não atende às variações significativas que existem quanto aos poderes do chefe do Estado
nos diferentes países, especificando, em relação ao nosso, que “Reif’s classification is not very suitable
for the Portuguese case”, por este ser, desde 1982, um dos “weak semi-presidential systems”.
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ocorrem de forma muito limitada e apenas quando os Presidentes têm escassos pode-

res.509

Elgie e Fauvelle-Aymar (2012, pp. 1559 e 1616-1617) sustentam que é mais

adequado avaliar a importância das eleições legislativas e presidenciais, não de forma

dicotómica mas antes num contínuo em que a participação varia em função dos pode-

res do Presidente. Os eleitores votam em maior número na escolha do Presidente do

que na eleição dos deputados “above a certain degree of presidential power” (p.

1599).510

No entanto, Elgie e Fauvelle-Aymar (2012, pp. 1615) também admitem que os

diferentes índices de participação possam ser influenciados por outras variáveis, no-

meadamente o maior ou menor investimento feito nas campanhas eleitorais e o dife-

rente grau de envolvimento dos partidos políticos.

Este aspeto é relevante no caso das eleições portuguesas de 2016, que regista-

ram uma abstenção de 51,2%, superior em 7,1% à verificada nas legislativas de 2015 e

em 12,7% comparativamente com as presidenciais de 2006.

De facto, nessas eleições de 2016 tornou-se muito evidente, para além da pre-

visibilidade dos resultados, que influencia também a abstenção (v. Blais, 2008, p. 19;

Fortes & Magalhães, 2005, p. 899),511 o fraco envolvimento dos aparelhos dos maiores

partidos512 e uma quebra muito grande nos orçamentos das campanhas eleitorais.513

509 Quanto à participação eleitoral, por exemplo, o estudo de Fortes e Magalhães (2005, pp. 895-896)
apresenta resultados que os autores consideram contraditórios, com quatro países com uma média não
muito diferente entre as eleições presidenciais e as parlamentares, seis com maior participação nas
primeiras do que nas segundas e sete com o resultado inverso, correspondendo apenas estes ao que se
poderia esperar de acordo com o modelo de Reif e Schmitt.
510 No mesmo sentido v. Fortes e Magalhães, 2005, p. 901.
511 Todas as sondagens realizadas nos sessenta dias que antecederam as eleições apontavam para uma
folgada vitória de Marcelo Rebelo de Sousa na primeira volta, com uma enorme diferença de intenções
de voto relativamente ao candidato que se lhe seguia (v. quadro síntese apresentado por Pedro Maga-
lhães, in Margens de Erro, acedido em 27 de janeiro de 2016, em <http://www.pedro-
magalhaes.org/margens-de-erro/>.
512 Sobre a importância desta variável v. Eijik, 1999, pp. 19-20 e Norris, 1999, pp. 105-106.
513 Relativamente à relação entre os gastos com as campanhas eleitorais e a participação na votação v.
Elgie e Fauvelle-Aymar, 2012, pp. 1615 e Nickerson, Friedrichs e King, 2006, pp. 85-86 e 94-95.
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No seu conjunto, os cinco candidatos presidenciais mais votados apresentaram,

nas eleições de 2016, orçamentos de campanha com um valor514 total correspondente

a apenas 23% do que tinha sido apresentado nas eleições presidenciais de 2006515 e a

36% do total proposto pelos cinco partidos e coligações melhor posicionados nas elei-

ções legislativas de 2015.516

Ao baixar drasticamente o orçamento das campanhas eleitorais, as candidatu-

ras abdicam, necessariamente, de alguns dos instrumentos que habitualmente são

usados para incentivar a participação.

Em síntese, os parâmetros analisados no presente ponto não permitem concluir

que, perante os eleitores, as eleições presidenciais portuguesas sejam encaradas como

eleições de segunda-ordem, mas o facto de a abstenção ser habitualmente mais ele-

vada e evoluir a um ritmo mais acentuado do que nas eleições legislativas pode sugerir

que a estas é atribuída uma maior importância, pese embora um conjunto de outros

aspetos acima identificados que tendem a influenciar os indicadores da participação

eleitoral e cujo efeito não deve ser negligenciado.

514 Os valores das despesas previstas nas eleições presidenciais de 2006 e de 2011, referidos no texto e
nas duas notas seguintes, foram atualizados de acordo com os índices indicados pelo Instituto Nacional
de Estatística, in: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ipc, acedido em 30 de maio de
2016, para os intervalos mensais, entre janeiro de cada um daqueles anos e janeiro de 2016, correspon-
dendo tais índices a 1,142476 e 1,041444, respetivamente.
515 As eleições presidenciais de 2006 são as que melhor comparam com as de 2016 porque são as mais
próximas realizadas sem a participação do incumbente. Em todo o caso regista-se que, nas presidenciais
de 2011, os encargos previstos pelas candidaturas de Cavaco Silva, Manuel Alegre, Fernando Nobre,
António Abreu e José Manuel Coelho totalizavam 5,63 milhões de euros, valor que duplica o de 2016
(fonte: Tribunal Constitucional de Portugal, Entidade das Contas e Financiamentos Políticos,
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/contas.html, acedido em 25 de janeiro de 2016).
516 Em 2016 as despesas previstas pelos candidatos Marcelo Rebelo de Sousa, Sampaio da Nóvoa, Mari-
sa Matias, Maria de Belém e Edgar Silva, atingiam os 2,75 milhões euros, por comparação com um total
de 11,19 milhões de Cavaco Silva, Mário Soares, Manuel Alegre, Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã,
em 1996, e com os 7,75 milhões orçamentados por PSD e CDS juntamente com a coligação PaF que
integraram, mais o PS, o BE e a CDU, para as legislativas de 2015 (fonte: Tribunal Constitucional de Por-
tugal, Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, acedido em 25 de janeiro de 2016, em
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/contas.html>).
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II.3 Semipresidencialismo em Portugal após a primeira revisão constitucional

Nos primeiros anos do seu mandato inaugural Ramalho Eanes tinha, de acordo

com a grelha proposta por Duverger (1978, p. 122),517 funcionado como dyarque,518

um Presidente independente dos partidos políticos coexistindo com um parlamento

incapaz de produzir uma coligação de Governo maioritária, com exceção do curto pe-

ríodo de duração do segundo Governo constitucional.519

Tal posição, que o levava a manter uma intervenção efetiva em relação às polí-

ticas públicas, particularmente evidente nas áreas dos negócios estrangeiros e da de-

fesa, era reforçada pelo facto de se encontrar investido dos poderes executivos associ-

ados ao período de transição e à sua qualidade de membro e presidente do Conselho

da Revolução e de CEMGFA diretamente dependente deste Conselho e não do Gover-

no (v. ponto II.1.3).

Quando conviveu com coligações maioritárias, nomeadamente durante o se-

gundo Governo Constitucional e no período da AD, até à primeira revisão da lei fun-

damental, ao Presidente teria correspondido mais o papel de régulateur,520 ainda de

acordo com a referida grelha, sem prejuízo da especificidade do caso português nesta

fase da transição democrática, reconhecida pelo próprio Duverger (1978, p. 133).

Precisamente por força da referida especificidade, esta última categoria, régu-

lateur, parece ajustar-se melhor à posição do Presidente posterior à revisão constitu-

517 Sobre as categorias propostas por Duverger para enquadrar as relações dos Presidentes com as dife-
rentes composições do parlamento e os diferentes tipos de governo v. Ponto I.2.4.
518 Dyarque corresponde à categoria mais próxima de um funcionamento bipolar do sistema semipresi-
dencial, podendo assumir duas formas: i) o Presidente lidera um dos partidos de uma coligação de go-
verno equilibrada, mas, na qual a formação a que pertence não é a maioritária; ii) o Presidente é uma
figura independente dos partidos, num contexto em que o Governo não tem apoio maioritário no par-
lamento (v. Duverger, 1978, pp. 129-131).
519 Em Échec au Roi (1978, p. 133) Duverger manifestava alguma hesitação quanto à colocação de Eanes
nesta categoria, num momento em que considerava que a composição do parlamento português apro-
ximava o PS de uma “quasi-majorité”, encontrando-se em funções o executivo socialista apoiado pelo
CDS. Mais tarde, já depois da exoneração de Mário Soares, no artigo em que divulgou o sistema semi-
presidencial no mundo anglófono (v. 1980, p. 185), o autor afastou tal hesitação. Importa referir que,
embora publicado em 1980, este artigo terá sido escrito alguns meses antes das eleições legislativas de
dezembro de 1979, como se depreende claramente das referências aos Governos de Nobre da Costa e
de Mota Pinto, sem alusão ao período subsequente (v. 1980, pp. 176-177).
520 O Presidente régulateur tem uma escassa capacidade de influenciar a ação do executivo, por ser o
líder de um partido na oposição a um Governo com apoio parlamentar maioritário ou, nas mesmas cir-
cunstâncias, uma personalidade neutra em relação aos partidos (v. Duverger, 1978, pp. 131-133).
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cional, quando deixou de contar com os poderes excecionais acima referidos, convi-

vendo sempre com executivos de maioria absoluta, exceto nos últimos quatro meses

da sua estadia em Belém, coincidentes com o início do primeiro Governo de Cavaco

Silva.

A adequação da grelha concebida por Duverger aos exercícios presidenciais

subsequentes à primeira revisão constitucional, segundo a qual o perfil corresponden-

te aos mandatos de Soares, Sampaio e Cavaco seria dividido entre presidências de tipo

“régulateur” e de tipo “symbol”521, será melhor percecionada no capítulos V.

Numa perspetiva diferente, mais centrada na existência, ou não, de uma dupla

dependência do Governo, quanto à respetiva sobrevivência, em relação ao Presidente

e ao parlamento, tanto Shugart e Carey (1992, pp. 63-65) como outros autores (v. El-

gie, 2011a, pp. 18-19; Neto & Lobo, 2009, p. 246), consideram que a revisão constitu-

cional de 1982 teria implicado a transformação do sistema de governo português de

president-parliamentary para premier-presidential.522 Isto, porque o Presidente deixou

de ter o poder de exonerar o Primeiro-Ministro por falta de confiança política, poden-

do apenas demitir o Governo nas circunstâncias excecionais previstas no artigo 195º/2

da Constituição.

Tal mudança teria implicações na redução dos riscos de conflitualidade interins-

titucional e, no limite, de eventuais ameaças à estabilidade do regime democrático (v.

Elgie & Schleiter, 2011, pp. 45 e 59; Shugart & Carey, 1992, pp. 118-126).

Esta será a proposta mais acentuadamente diferenciadora da classificação do

sistema semipresidencial em Portugal, antes e depois da primeira revisão constitucio-

nal, uma vez que implica a transição de um para outro subtipo, independentemente da

composição do parlamento e da posição de partida do Presidente face às forças políti-

521 O Presidente “symbol” tem origem partidária mas não é o líder do seu partido, facto que o pode
deixar numa condição subordinada relativamente a quem exerça tal liderança. Duverger usa esta cate-
goria sempre que um chefe de Estado nas referidas condições convive com qualquer tipo de governo
maioritário, ou “quase maioritário”, no qual participe o partido de que é “membre ou sympathizant” (v.
1978, pp. 122 e 133-135). Adverte, porém, que a sua “grelha”, procurando cobrir a generalidade das
situações mais comuns, deixará sempre de fora algumas realidades. Trata-se de uma advertência que
pode ser útil para analisar o caso português.
522 Sobre a tipologia proposta por Shugart e Carey v. ponto I.2.4.
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cas e às maiorias parlamentares, ao contrário de outros modelos (v. ponto I.2.4), como

o de Duverger acima referido e os apresentados por Cindy Skach (2007, pp. 100-

,105),523 por Jorge Novais (2007 e 2010)524 e por Yu-Shan Wu (2011, pp. 29-32)525.

Embora a reforma constitucional de 1982 tenha produzido outros resultados

relevantes, que também serão referenciados nos pontos seguintes, é nos poderes pre-

sidenciais e nas mudanças na interação com os restantes órgãos de soberania decor-

rentes da evolução registada em relação a esses poderes que se centra essencialmente

o debate sobre o efeito sistémico decorrente de tal reforma.

II.3.1 – Consequências da primeira revisão constitucional em relação à classifi-

cação do sistema de governo

A inclusão de Portugal entre os países com um sistema de governo de tipo se-

mipresidencial, antes e depois da revisão constitucional de 1982, tem sido geralmente

aceite no plano internacional (v. Duverger, 1986, p. 7;526 Elgie, 1999, p. 14; Passarelli,

523 Seguindo a classificação de Skach, antes da revisão constitucional de 1982 Portugal passou por expe-
riências de “divided majority”, nos II, VI, VII e VIII Governos, e de “divided minority” nos I, III, IV e V Go-
vernos. Com um Presidente não pertencente aos partidos do Governo nem da oposição, o primeiro
grupo contava com apoio maioritário no parlamento e o segundo grupo não. Depois disso, ambas as
situações se repetiram, com a diferença de, após o termo do segundo mandato de Eanes, se carateriza-
rem de maneira diferente na medida em que todos os Presidentes tinham uma origem partidária, convi-
vendo, durante algum tempo, com governos suportados por partidos diferentes do seu. Apenas Sam-
paio não passou por nenhuma fase de “divided minority”. Para além disso, registaram-se, com Jorge
Sampaio e Cavaco Silva, períodos de “consolidated majority”, quando os partidos de que eram originá-
rios formaram governos com apoio parlamentar maioritário, liderados, respetivamente, por José Sócra-
tes e por Passos Coelho.
524 As obras de Jorge Novais mostram que a “matriz portuguesa do semipresidencialismo” não sofreu
uma transformação que comprometesse a sua natureza com a revisão constitucional de 1982, embora
esta tenha tido uma “influência não negligenciável” (Novais, 2007, p. 266) na consolidação dessa matriz,
como se verá nos pontos II.3.1 e II.3.2.
525 No modelo de Wu, Portugal é enquadrado sempre na categoria de “quasi-parliamentarism” porque
nunca foi eleito Presidente um líder partidário em funções (v. Wu, 2011, p. 33).
526 O criador do conceito de semipresidencialismo classificou, desde o primeiro momento, o sistema
português nesta categoria, nomeadamente num texto dedicado à Constituição de 1976 (Duverger,
1977), onde, aliás, inclui uma interpretação literalmente errada do artigo 179º, discorrendo sobre um
suposto poder do Presidente da República para fixar a ordem do dia da Assembleia da República, quan-
do tal prerrogativa cabia ao presidente deste órgão de soberania e não ao chefe do Estado (v. p. 7). Num
artigo publicado em 1996, contrariando muito do que tinha escrito antes, Duverger (1996, p. 116) atirou
Portugal para o pacote dos países “très proches du régime parlementaire classique”, juntamente com a
Áustria, a Irlanda e a Islândia, afirmando que “leur chef d’État élu au suffrage universel n’ayant guère
plus d’autorité qu’un chef d’État républicain désigné par les assemblées”. Lucena (1996, p. 875) conside-
ra que este artigo “usa a ciência sem grandes contemplações”, o que parece bem ilustrado com a afir-
mação transcrita que constitui a única fundamentação para uma declaração tão surpreendente no con-
fronto com os escritos anteriores do autor francês.
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2010a, pp. 3-6 e 150-152; Schleiter & Morgan-Jones, 2010, p. 1420; Wu, 2011, p.

23).527

No entanto, alguns conceituados estudiosos dos sistemas de governo conside-

ram que a primeira revisão constitucional aproximou o sistema do parlamentarismo

(Lijphart, 1997a, p. 154; Linz, 1997, p. 105), reduzindo de tal forma os poderes do Pre-

sidente da República que este ficou “with little more than the normal powers of nor-

mal parliamentary presidents” (Sartori, 1994a, p. 138).

Estas últimas posições foram expressamente rebatidas por quem estudou mais

detalhadamente o caso português (v. Freire & Pinto, 2010, pp. 120-124; Jalali, 2011,

pp. 172-173; Matos, 1986, pp. 61-63;Neto & Lobo, 2009, pp. 235-238; Novais, 2010,

pp. 120-134) e têm sido contrariadas, na realidade, através do exercício efetivo dos

poderes presidenciais, designadamente do poder de veto e do poder de dissolução da

Assembleia da República (v. Capítulo V).

Como seria de esperar, foi nos meios científicos e académicos nacionais que

mais profundamente se discutiu se a revisão constitucional de 1982 implicou, ou não,

uma redução dos poderes presidenciais e se tal redução, a ter ocorrido, descaracteri-

zou a natureza do sistema de governo.

A verdade é que, como se detalha no ponto seguinte, o Presidente perdeu de-

terminados poderes, ganhou outros e viu modificadas as circunstâncias em que podia

exercer alguns deles,528 mantendo, em todo o caso, um conjunto muito amplo de

competências reconhecidas no texto constitucional e efetivadas pela prática política

que permitem sustentar de forma muito consistente que o sistema continua a ser se-

mipresidencial e satisfaz, nomeadamente, as condições de enquadramento quer no

modelo conceptual de Elgie, quer no modelo mais exigente de Duverger (v. ponto I.2).

Tal enquadramento é amplamente consensual entre os autores portugueses (v.

Canas, 2004, pp. 115-120; Cruz, 1994, p. 238; Freire & Pinto, 2010, pp. 120-125; Mi-

527 Aos autores citados poderemos acrescentar outros como Bharo (1999, pp. 13.14), Cheibub (2009, p.
1396), Frain (1995, p. 654), Lin (2011, p. 68), Hellwig e Samuels (2008, p. 85), Massari (1996, pp. 29-36),
Roper (2002, p. 254), Tsai (2008, p. 72).
528 V. Nadais, Vitorino e Canas (1982, pp. 141-146), Novais (2010, pp. 120-143), Pereira (1984, pp. 54-
60), Pires (1988, pp. 230-238) e Sousa (1984, pp. 48-54).
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randa, 2003, pp. 410-414; Morais, 1998, pp. 143-147; Novais, 2007, p. 142; Pires, 1988,

p. 231; Sousa, 1984, p. 54),529 existindo propostas de designação alternativas (Canoti-

lho & Moreira, 1985, p. 27; Moreira, 1989, p. 36; Pereira, 1984, pp. 64-65)530 e algumas

posições divergentes (Cunha, 2008, pp. 392-396; Otero, 2010, pp. 483-492; Queiroz,

2007, pp. 221-222),531 que não encontraram eco significativo.532

Apesar do consenso predominante quanto à classificação do sistema de gover-

no, os autores dividem-se relativamente à ponderação dos efeitos da primeira revisão

constitucional em matéria de diminuição ou reforço dos poderes presidenciais.533

As opiniões expressas na bibliografia podem agrupar-se em quatro posições: i)

os poderes do chefe do Estado foram de tal forma reduzidos que o sistema de governo

passou a funcionar quase como um sistema parlamentar (Lijphart, 1997a, p. 154; Linz,

1997, p. 105; Sartori, 1994a, pp. 129 e 138)534 ou como um sistema parlamentar racio-

nalizado (Pereira, 1984, pp. 61 e 64); ii) considerando os poderes que foram reduzidos

e aqueles que foram reforçados o Presidente perdeu influência, sem que isso implique

uma descaracterização do sistema de governo (Costa, 2009, p. 183; Freire & Pinto,

2010, 70-73; Lobo & Neto, 2009, pp. 240-242; Sousa, 1992, pp. 59-60 e 74; Vitorino,

1992, pp. 785 e 790-791); iii) o balanço entre a diminuição das faculdades de “direção

529 No mesmo sentido, Campinos, 1986, p. 210; Carvalho, 2008, p. 325; Jalali, 2011, p. 172; Lucena,
1996, p. 892; Pinto e Almeida, 2009, p. 156.
530 Gomes Canotilho e Vital Moreira utilizam a expressão “governo misto parlamentar-presidencial”,
enquanto Adriano Moreira prefere “presidencialismo de primeiro-ministro” e André Gonçalves Pereira
“sistema parlamentar racionalizado”. A expressão “presidencialismo de primeiro-ministro” foi recupera-
da por Lobo, Pinto e Magalhães (2009, p. 165), apesar de terem concluído que era exagerado o enten-
dimento de que a revisão constitucional de 1982 colocou os poderes do Presidente “abaixo da média
dos poderes presidenciais em regimes semipresidencialistas” (2009, pp. 150-151). Aparentemente usam
a referida expressão como adaptação do conceito de sistema “president-parliamentary”, uma vez que, a
seguir à mesma, fazem uma remissão para a passagem da obra de Shugart e Carey (1992, p. 24) onde tal
conceito é apresentado.
531 Paulo Cunha, Paulo Otero e Cristina Queiroz questionam a autonomia do sistema semipresidencial e
defendem que Portugal se enquadra na esfera do parlamentarismo, com o poder centrado no Primeiro-
Ministro.
532 Sobre as diferentes posições dos politólogos e constitucionalistas relativamente ao sistema de gover-
no português v. ainda Araújo, 2003, pp. 87-88 e Canas, 2004, pp. 115-116.
533 Como já ficou expresso, salvo algumas exceções, as divergências não afetam a classificação do siste-
ma de governo como semipresidencial, reconhecida por aqueles que consideram que os poderes do
Presidente não foram reduzidos em 1982 e também pela maioria dos que pensam o contrário.
534 Lijphart não fundamenta a sua posição, enquanto Linz se limita a invocar, em nota de rodapé, as
alterações constitucionais referentes à responsabilidade política do Governo (Linz, 1997, p. 105, n. 72) e
Sartori (1994a, p. 138) sustenta a sua conclusão num breve parágrafo afirmando, entre outras coisas,
que a revisão constitucional de 1982 “restricts the president’s power to dissolve parliament”. Em senti-
do contrário, relativamente a este aspeto, v. Canas, 2005, p. 101 e Novais, 2010, p. 132.
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política” e o reforço das de “moderação e arbitragem” é equilibrado, mantendo o Pre-

sidente um papel central no funcionamento do sistema (Pires, 1988, pp. 295-304); iv)

ao contrário do que muitos defendem, o Presidente viu os seus poderes reforçados

com a primeira revisão constitucional (Matos, 1983, pp. 241-242; Morais, Almeida &

Pinto, 1984, pp. 89 e 119; Novais, 2007, pp. 156 e 266-267;535 Novais, 2010, pp. 122-

134).536

Menor impacto no funcionamento do sistema e na configuração dos poderes

presidenciais tiveram as revisões constitucionais de 1989 e de 1997.537

A primeira dessas revisões conferiu ao Presidente a última e decisiva palavra

em relação à convocação do referendo nacional, então instituído, ainda que cometen-

do a iniciativa ao parlamento ou ao Governo (v. Jalali, 2011, p. 164; Morais, 1998, p.

156; Sousa, 1992, pp. 100-102).

Já a reforma constitucional de 1997 conduziu a uma ampliação dos poderes do

parlamento aumentando o leque de matérias de competência legislativa reservada e

das que exigem maioria qualificada para a respetiva aprovação, como é o caso das leis

orgânicas538 (v. Morais, 1998, pp. 156-157).

Mas o alargamento das matérias sujeitas a lei orgânica implicou também um

reforço do poder presidencial em matéria de veto, uma vez que, nesses casos, o veto

só pode ser superado por maioria de dois terços de deputados presentes,539 se superi-

535 Ao contrário do que sugerem Lobo e Neto (2009, p. 237), Jorge Novais já defendia, na obra de 2007
por eles citada, a posição que veio a aprofundar em 2010, no sentido de que a revisão constitucional de
1982 reforça o papel do Presidente (v. Novais, 2007, pp.156 e 266-267 e Novais, 2010, pp. 122-134).
536 É possível registar também notáveis equívocos quanto aos efeitos da primeira revisão constitucional,
como a fundamentação da alegada redução dos poderes presidenciais com uma inexistente “retirada de
la capacidad de disolución de la Asamblea que inicialmente ostentaba el Presidente de la República”
(Gómez Fortes, 2003, p. 66), quando, na verdade, tal poder não só se manteve como foi reforçado, por
deixar de depender de autorização do Conselho da Revolução (v. Canotilho & Moreira, 1991a, p. 204;
Novais, 2010, p. 116).
537 As restantes revisões constitucionais, de 1992, 2001, 2004 e 2005, não tiveram qualquer incidência
em matéria dos poderes do Presidente da República (v. Monteiro, 2010, pp. 24-26).
538 As leis orgânicas foram introduzidas na forma dos atos da Assembleia da República na revisão consti-
tucional de 1989 (artigo 169º/2, atual 166º/2). Esta inovação não teve expressão relevante no leque de
matérias abrangidas pela exigência de maioria qualificada de dois terços para superação de um veto
presidencial, como se pode verificar no confronto entre a versão de 1982 do artigo 139º da CRP e a
mesma norma conjugada com os artigos 169º/2 e 167º aprovados em 1989.
539 Esta exigência leva a que a superação do veto presidencial só seja possível se a confirmação do di-
ploma merecer um leque de apoios superior ao exigível para a aprovação inicial. De facto, uma maioria
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or à maioria absoluta dos parlamentares em exercício de funções (v. artigo 136º/3 da

CRP).

II.3.2 – Os poderes mais relevantes na interação com o Governo

Sendo certo que alguns autores procuram ser muito exaustivos na análise do

exercício dos poderes presidenciais,540 outros baseiam-se no quadro limitado usado

com mais frequência nos estudos comparativos sobre o semipresidencialismo, consti-

tuído pelos poderes considerados mais relevantes (v. Quadro I/6), tendo por base as

normas constitucionais aplicáveis.

Importa ainda somar poderes considerados “informais”, também referenciados

em diferentes obras, nomeadamente aqueles que visam influenciar a agenda política e

condicionar ou secundar a ação do Governo, como sejam os discursos e outras inter-

venções do Presidente e iniciativas de contacto com determinadas realidades sociais, a

que a comunicação social costuma dar bastante visibilidade.

De entre os poderes formais, destacam-se os de nomeação e demissão do Go-

verno e de dissolução do parlamento, designados por Novais (2010, p. 243) como “po-

deres dramáticos”541.

Quanto à nomeação do Primeiro-Ministro e do Governo, o Presidente está mui-

to condicionado em função da composição do parlamento,542 aumentando a sua mar-

gem de manobra quando não existe uma maioria absoluta resultante das eleições nem

os partidos se entendem para apresentar uma solução governativa maioritária com

de dois terços dos deputados presentes representará um número de parlamentares consideravelmente
superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, salvo se ocorrer um número
elevado de ausências no momento da votação, (v. Canotilho & Moreira, 2010, pp. 200 e 204-205).
540 O tratamento exaustivo e sistemático dos poderes presidenciais pode ser encontrado nas obras de
Barroso e Bragança (1988), Canotilho e Moreira (2010), Miranda e Medeiros (2006), Otero (2010), entre
outros.
541 “Dramáticos”, explica o autor, porque a sua importância envolve um “consequente dramatismo”
(Novais, 2010, p. 143) dadas as implicações imediatas no funcionamento do sistema decorrentes das
decisões do Presidente.
542Independentemente da composição do parlamento, o Presidente dispõe sempre do poder de avalia-
ção das circunstâncias e condições para que um Governo possa desempenhar as suas funções de acordo
com determinados padrões de estabilidade e de capacidade de resposta às exigências nacionais, levan-
do-o a rejeitar determinadas soluções ou a impor condições para a nomeação do Primeiro-Ministro (v.
exemplos apontados por Novais, 2010, pp. 92, 254 e 272).
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base numa coligação ou num acordo pós-eleitoral543 (v. Canotilho & Moreira, 1991b,

pp. 48-49; Novais, 2010, p. 253).

Este facto não impede que, em situações excecionais, o Presidente use a prer-

rogativa de, no âmbito das suas competências de nomeação do Primeiro-Ministro,

recusar o nome indicado pela maioria, podendo essa recusa desembocar na dissolução

do parlamento (v. Pires, 1989, pp. 296-299; Sousa. 1992, p. 79).544

Por outro lado, não há evidência empírica sistematizada que demonstre uma

interferência significativa do Presidente545 na composição dos executivos,546 pese em-

bora alguns casos pontuais identificados.547 É o Primeiro-Ministro quem habitualmente

543 Alguns autores têm dado particular relevo também ao reforço do papel do Primeiro-Ministro no
funcionamento do sistema de governo, quer por dispor, nas últimas décadas, de mecanismos mais efi-
cazes de coordenação do executivo, quer por assumir uma liderança forte em relação ao seu próprio
partido e ao grupo parlamentar, limitando a sua influência na determinação da composição do Governo
e na definição das políticas públicas (v. Neto & Lobo, 2009, p. 245; Pinto & Almeida, 2009, p. 151).
544 Lucas Pires e Marcelo Rebelo de Sousa aludem à recusa da nomeação de Víctor Crespo, na sequência
da demissão de Pinto Balsemão, no final de 1982. Idêntica situação poderia ter ocorrido quando da
substituição de Durão Barroso por Santana Lopes, perante a hesitação de Sampaio quanto à aceitação
do nome proposto pela maioria parlamentar (v. V.1.2.1; Novais, 2010, pp. 269).
545 Canotilho e Moreira (1992, pp. 49-50) consideram que o chefe do Estado tem toda a legitimidade
para condicionar as escolhas do Primeiro-Ministro, nomeadamente “quanto à atribuição de certas pas-
tas ministeriais”.
546 Lobo (2000, p. 160) dá conta de que em Portugal, entre 1976 e 1995, o número de personalidades
independentes nos governos era significativo quando comparado com “outras democracias da Europa
ocidental”. Em nenhum momento a autora sugere qualquer influência do Presidente nas escolhas de
governantes sem atividade partidária, exceto em relação aos governos de iniciativa presidencial, no
primeiro mandato de Eanes, e à propositura dos nomes dos ministros da defesa nos dois primeiros Go-
vernos Constitucionais (Lobo, 2000, pp. 156-158). Costa Pinto e Tavares de Almeida (2009, pp. 151-154),
estudando o período de 1976-1999, destacam a crescente autonomia dos “party leaders who become
prime ministers” na escolha dos membros do Governo, salientando também a presença significativa de
ministros “without party or representative experience”. Acrescentam que é igualmente o Primeiro-
Ministro quem tem o papel central nos processos de remodelação do Governo e de substituição dos
ministros e que “regardless of the pressures he might exert, the president cannot directly intervene in
the hiring and firing of the ministers”.
547 Em relação ao período posterior a 1982, Blanco de Morais (1998, p. 156) e Maritheresa Frain (1995,
pp. 676-677) aludem à recusa de Mário Soares da nomeação de Fernando Nogueira como vice-primeiro
ministro, no último Governo de Cavaco Silva, e Marques da Costa (2009, p. 204) afirma que uma das
condições impostas por Jorge Sampaio para a nomeação de Santana Lopes foi a de Paulo Portas não
ficar como ministro dos Negócios Estrangeiros. Este último caso é matizado por Jorge Novais (2010, pp
271-272), que contraria expressamente a afirmação de Marques da Costa esclarecendo que o Presiden-
te “deu uma opinião desfavorável, sem questionar a legitimidade do Primeiro-Ministro para construir o
Governo como lhe aprouvesse”. Novais aponta um outro exemplo para ilustrar o pensamento de Jorge
Sampaio sobre esta matéria: o da nomeação de Feliciano Duarte para secretário de Estado do Governo
de Durão Barroso, apesar de, algum tempo antes, o mesmo ter “designado Sampaio como «a cabeça do
polvo socialista»” (p. 272). O próprio Santana Lopes (2006, pp. 128-129) parece confirmar a posição de
Novais ao descrever o contacto que fez com o Presidente sobre a composição do Governo, por iniciativa
própria e “simpatia institucional”, no qual Sampaio se manifestou favorável à permanência de Portas
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assume o papel decisivo na escolha dos restantes membros do Governo, sem prejuízo

dos acertos necessários com o parceiro de coligação quando esta existe e da participa-

ção dos ministros na designação dos respetivos secretários de Estado (v. Lobo, 2005, p.

222; Portas & Valente, 1990, pp. 335-338).

Quanto aos poderes de dissolução da Assembleia da República, exercido sete

vezes,548 e de demissão do Governo, exercido uma única vez,549 ainda antes da revisão

constitucional de 1982, é vasta a bibliografia,550 quer no tratamento dos poderes pre-

sidenciais na vertente jurídico constitucional (Canotilho & Moreira, 1991b; Pereira,

1984), quer na análise histórica e política das mesmas (Cruz, 1994; Matos, 1983), quer

conjugando ambas (Morais, 1998; Neto & Lobo, 2009; Novais, 2010; Pires, 1988; Sou-

sa, 1992).

Em geral avulta a ideia de que o poder de demissão do Primeiro-Ministro ficou

muito condicionado depois de 1982 (Pereira, 1984, pp. 62-63;551 Vitorino, 1992, p.

787), embora só ao Presidente caiba avaliar as circunstâncias excecionais em que o

deve exercer (Canotilho & Moreira, 1991b, p. 51; Novais, 2010, pp. 122-124;Pires,

1988, pp. 283-284).

Pelo contrário, as diferentes situações de dissolução do parlamento são bem

demonstrativas da margem de manobra do chefe do Estado para decidir quando usar

este poder, guiando-se, invariavelmente, pela busca de soluções governativas estáveis

(v. Cruz, 1994, pp. 246, 251, 254-255; Morais, 1998, pp- 153; Neto & Lobo, 2009, pp.

243-244; Novais, 2010, pp. 92-94; Sousa, 1992, pp. 84), tendo encontrado da parte do

eleitorado, sempre que este foi chamado a pronunciar-se, uma resposta consonante

com a sua decisão (v. Novais, 2010, p. 250).

como Ministro da Defesa ao mesmo tempo que considerava não ser o mesmo “a pessoa adequada para
os Negócios Estrangeiros” (v. ponto V.1.2.3).
548 Em 1979, 1983 e 1985, por Ramalho Eanes; em 1987, por Mário Soares; em 2002 e 2004, por Jorge
Sampaio; em 2011, por Cavaco Silva (v. ponto V.1.1).
549 Em 1978, quando Eanes exonerou Mário Soares, após o fim da coligação PS/CDS.
550 A bibliografia mais relevante é bastante desigual na análise dos casos, em função da respetiva data-
ção, o que não afasta a importância dos textos mais antigos para a compreensão do funcionamento do
sistema de governo e, em particular, dos mecanismos de exercício dos poderes em causa.
551 André Gonçalves Pereira considerava mesmo que a inclusão deste poder na Constituição revista foi
uma “mera cortesia para com o Presidente” (1984, p. 63) e que o seu uso não resolve nenhum problema
de funcionamento das instituições.
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Relativamente aos poderes “fracos”552 (Novais, 2010, p. 293), a importância do

veto parece adquirir uma certa primazia (Neto, 2006, p. 560) 553 em relação ao de re-

messa ao Tribunal Constitucional de diplomas para efeitos de fiscalização da constitu-

cionalidade, dependendo o resultado do primeiro exclusivamente do chefe do Esta-

do554 e o do segundo do acórdão que vier a ser proferido.

Trata-se, no fundo, da distinção entre os chamados vetos “político” e “jurídi-

co”555 (v. Novais, 2010, p. 297; Otero, 2010, pp. 249-251), ambos instrumentos vistos

como fundamentais para condicionar as opções políticas dos governos,556 assegurando

a sua conformidade com a Constituição e aproximando-as das posição do chefe do

Estado ou de uma visão mais consensual das matérias questionadas (v. Garnier, 2005,

pp. 390-392; Neto & Lobo, 2009, p. 246)557.

No entanto, o tratamento dos dados disponíveis é feito por alguns numa base

eminentemente quantitativa (Freire & Pinto, 2010, pp. 108-115; Jalali, 2011, pp. 169-

170; Neto & Lobo, 2009, pp. 246-248) que conduz a conclusões pouco consistentes,

especialmente em relação aos vetos, quer por não levarem em conta todas as verten-

tes da sua natureza,558 quer por não distinguirem os vetos que contrariam uma posição

552 Os poderes de veto e de remessa dos diplomas ao Tribunal Constitucional para fiscalização, preventi-
va ou sucessiva, da constitucionalidade (Novais, 2010, p. 293).
553 Amorim Neto afirma que “no other popular elected President in Western Europe has this kind of
reactive power” (2008, p. 560).
554 A doutrina sobre o exercício do poder de veto é vasta e está tratada de forma mais desenvolvida no
ponto II.1.3.2 e no Capítulo V. No entanto, importa recordar que o veto político de diplomas do Governo
é um veto com caráter irreversível, sem prejuízo de a iniciativa vetada poder ser transformada em pro-
posta de lei, enquanto o veto de decretos da Assembleia da República pode ser superado por maioria
absoluta dos deputados em exercício de funções ou por maioria de dois terços dos deputados presen-
tes, se superior àquela, em função da matéria (v. Canotilho & Moreira, 2010, pp. 200-207; Freire & Pin-
to, 2010, p. 69).
555 Entendido este último como o resultado obrigatório de um acórdão que declare a inconstitucionali-
dade de uma norma, em sede de fiscalização preventiva (Novais, 2010, p. 297).
556 Os momentos mais tensos das relações entre os Presidentes e os executivos estiveram relacionados
em grande medida com o exercício destes poderes (v. Novais, 2010, pp. 178-183, a propósito das rela-
ções entre Mário Soares e Cavaco Silva no decurso do segundo mandato de Soares).
557 Ainda que o número de vetos por discordância efetiva com o conteúdo dos diplomas seja diminuto
(v. Costa, 2009, pp. 212-213), importa não ignorar uma prática que tem permitido aos Presidentes influ-
enciar o conteúdo dos diplomas do Governo, sem recurso ao veto. Trata-se das “devoluções”, mais ou
menos informais e negociadas entre a presidência e o executivo, que levam a que este abdique de de-
terminadas iniciativas ou as reformule indo ao encontro das sugestões do chefe do Estado. Sobre esta
matéria v. Araújo, 2003, p. 91, Garnier, 2005, p. 388, Jalali, 2011, p. 170, Magalhães, 2001, p. 496 e No-
vais, 2010, p. 180.
558 Um número muito significativo de vetos de diplomas do Governo não incide sobre o seu conteúdo,
abstendo-se o Presidente de formular qualquer apreciação valorativa do mesmo. São usados apenas na
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do Governo daqueles que não afetam o executivo, podendo mesmo ser-lhe favoráveis

(v. ponto V.2).

Outros poderes do Presidente da República559 têm merecido uma atenção me-

nos constante, sendo referenciados, com maior ou menor desenvolvimento, por uns

autores e ignorados por outros. 560

É o caso dos seguintes poderes com implicação direta na interação do Presiden-

te com o executivo e com o parlamento: i) nomeação de altos cargos, em geral (Gar-

nier, 2005, pp. 352-354; Vitorino, 1984, p. 57), e das altas chefias militares, em particu-

lar (Novais, 2010, pp. 118-119 e 126-129; Vitorino, 1984, pp. 57-58); ii) poderes associ-

ados à condição de Comandante Supremo das Forças Armadas (Amaral, 2000, pp. 182-

183; Garnier, 2005, p. 245; Novais, 2010, pp. 139-141 e 316-322; Vitorino, 1984, p. 63)

e à política de defesa nacional (Novais, 2010, pp. 175-177 e 231-235); iii) política ex-

terna (Araújo, 2010, pp. 67-77; Garnier, 2005, p. 354; Novais, 2010, pp. 172-175 e 231-

235); iv) convocação de referendo (Filipe, 2016, pp. 375-451; Jalali, 2011, p. 164); v)

fixação da data das eleições legislativas (Garnier, 2005, pp. 354-355); vi) convocação da

Assembleia da República em sessão extraordinária (Garnier, 2005, p.355; Vitorino,

1984, p. 64); vii) envio de mensagens à Assembleia da República (Garnier, 2005, p. 355;

Vitorino, 1984, p. 64) viii) declaração do estado de emergência e do estado de sítio

(Garnier, 2005, p. 346; Vitorino, 1984, p. 64).

No entanto, como destaca Araújo (2003, p. 95) “no es posible entender el peso

del Presidente de la República en el sistema de gobierno portugués sin prestar aten-

ción a los importantes mecanismos informales de que dispone”.

transição entre governos de orientação política oposta e exclusivamente para permitir ao Governo que
assume funções avaliar do interesse em prosseguir com a iniciativa do anterior executivo que se encon-
trava pendente de promulgação (v. ponto V.2, Costa, 2009, pp. 212-213 e Novais, 2010, p. 178).
559 Neste ponto a revisão da bibliografia assenta no enquadramento dos poderes presidenciais estabele-
cido após a revisão da Constituição de 1982, por ser esse o contexto essencial da investigação.
560 Quanto aos poderes presidenciais formalmente consagrados na Constituição, alguns dos autores
citados anteriormente baseiam a sua análise essencialmente naqueles que consideram mais relevantes,
e que também aqui são tratados de forma mais desenvolvida (Freire & Pinto, 2010; Lobo, Pinto & Maga-
lhães, 2009), sem prejuízo de enumerarem alguns outros, sem neles se deterem (Araújo, 2003; Cruz,
1994; Neto & Lobo, 2009). Neste parágrafo não são referenciadas obras que, pela sua natureza, se cen-
tram na análise exaustiva do texto constitucional, percorrendo necessariamente todo o leque de pode-
res do chefe do Estado, como as citadas na nota 540.
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Os “poderes informais” (Lomba, 2011, p. 90) do Presidente merecem a atenção

de diversos autores (Araújo, 2003, pp. 95-98; Barroso & Bragança, 1988, pp. 309-313;

Jalali, 2011, pp. 170-172; Lobo, Pinto & Magalhães, 2009, p. 161; Neto & Lobo, 2009,

pp. 247 e 249-250; Novais, 2010, pp. 152-155 e 220-223), estando associados, por um

lado, à legitimidade decorrente da eleição direta e, por outro lado, à margem de ma-

nobra que resulta da natureza do sistema semipresidencial.

Revestindo formas diversificadas, tais como audiências e reuniões com os par-

tidos políticos e grupos de pressão, contactos diretos com populações, autarcas e ou-

tras entidades, em deslocações programadas a diversos pontos do país,561 promoção

de jornadas de debate e reflexão, entrevistas, discursos e outras declarações públicas

(v. Araújo, 2003, p. 95; Barroso & Bragança, 1988, pp. 312-313), as iniciativas do Presi-

dente pode constituir um poderoso instrumento de afirmação e de condicionamento

da ação do Governo e da agenda política.562

II.3.3 – Ciclos do semipresidencialismo português

Como se viu atrás, o semipresidencialismo pode ser enquadrado em diferentes

subtipos que correspondem a distintas formas de funcionamento e tais formas não são

absolutamente constantes, podendo um mesmo sistema adotar uma ou outra, sem

que as normas constitucionais se alterem, em função de uma variedade de fatores

também já referidos quando da caracterização dos diferentes subtipos (v. ponto 1.2.4

e Quadro I/13).

Em muita da bibliografia sobre o tema, a investigação parece balizada por de-

terminados ciclos constitucionais e políticos, centrando-se também no exercício efeti-

vo dos poderes presidenciais considerados mais relevantes.

561 A “presidência aberta” de Mário Soares em Lisboa, em 1993, constituiu um marco neste tipo de inici-
ativas, funcionando como um poderoso “mecanismo de amplificação” (Aguiar, 1996, p. 1277) da com-
ponente da ação presidencial que Soares designou como “magistratura de influência” (v. Aguiar, 1996,
pp. 1276-1277; Cruz, 1994, p. 261; Novais, 2010, pp. 152-154).
562 Barroso e Bragança (1988, p. 309) consideram que este tipo de poderes pode constituir “uno de los
factores de riesgo del sistema” se o Presidente interpretar “su función como ejercicio de un contrapo-
der en oposición a la mayoría que gobierne el país”.
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Para além de algumas propostas muito focadas na análise de determinados pe-

ríodos específicos de alguns mandatos presidenciais, 563 é possível sintetizar os seguin-

tes ciclos suscetíveis de associação a diferentes formas de funcionamento do sistema

em Portugal: i) os ciclos constitucionais iniciados com a aprovação da Constituição em

1976 e com a primeira revisão constitucional de 1982 (v. ponto II.3.1); ii) o ciclo dos

mandatos presidenciais, distinguindo o primeiro e o segundo mandato de cada Presi-

dente; iii) os ciclos dos governos sem apoio maioritário no parlamento e dos governos

maioritários, de um só partido ou de coligação; iv) os ciclos da convergência entre o

chefe do Estado e uma maioria parlamentar da sua família política de origem e da coa-

bitação564 do Presidente com uma maioria da qual o seu partido de origem é oposi-

tor.565

Ainda que com base em reduzida evidência empírica e num diminuto número

de casos para análise,566 há uma certa tendência para considerar que o segundo man-

dato presidencial é propício a uma maior intervenção do Presidente, ultrapassada a

necessidade de manter alguma contenção, no decurso do primeiro, tendo em vista o

563 Salgado de Matos (1983, pp. 251-253) alude a três ciclos para examinar a presidência de Ramalho
Eanes até à vitória da AD, admitindo que com esta se estivesse a abrir um novo ciclo. Os três ciclos seri-
am: i) o de “chefe do Estado pseudoparlamentar”, na fase inicial, com o primeiro Governo de Mário
Soares; ii) o de “presidente árbitro das indecisões parlamentares”, na fase do precário Governo de coli-
gação PS/CDS; iii) o de “presidente responsável pelo governo”, na fase dos governos de iniciativa presi-
dencial. Marcelo Rebelo de Sousa (1992, pp. 21-29) usa a designação de “fases” para a análise diacróni-
ca do mesmo período, identificando sete fases, incluindo os primeiros anos da AD, em que alternaram
períodos “de maior pendor parlamentar” com períodos de “maior pendor presidencial”. Carlos Blanco
de Morais (1998, pp. 152-157) opta por organizar em quatro “estádios evolutivos” a análise que faz do
período de 1976 a 1996: i) “semipresidencialismo de equilíbrio de poderes” (1976-1982); II) “semipresi-
dencialismo de pendor parlamentar simples” (1983-1987); iii) “semipresidencialismo de pendor de Ga-
binete ou de Primeiro-Ministro” (1987-1995); iv) “semipresidencialismo de pendor parlamentar mitiga-
do” (1995).
564 O termo “coabitação” é frequentemente usado nos estudos do caso português (Cruz, 1994, p. 257;
Morais, 1998, p. 153; Vitorino, 1992, p. 800) e corresponde ao conceito amplo de Duverger (1986, p. 5),
verificando-se quando coexistam um Presidente e uma maioria parlamentar “d’orientation différent”,
independentemente de o chefe do Estado liderar ou não o partido de que é originário. Para Parodi
(1997, pp. 300-301) o papel do Presidente releva para o sentido que se deve dar ao termo “coabitação”,
distinguindo uma coabitação de tipo francês de uma outra de tipo austríaco.
565 Araújo (2003, p. 98) sublinha a maleabilidade da função presidencial à luz da Constituição, o que lhe
permite “amoldarse a las cirunstancias concretas de la conyuntura política (mayoria absoluta/mayoria
relativa; cohabitación/convergencia; primer mandato/segundo mandato)”. Sobre esta matéria, v. ainda
Morais, 1998, pp. 158-159.
566 À data das publicações referenciadas, apenas se podiam comparar os casos das presidências de Má-
rio Soares e de Jorge Sampaio, uma vez Eanes exerceu o primeiro mandato e parte do segundo num
quadro constitucional substancialmente diferente daquele que vigorou nos últimos três anos desse
segundo período, circunstância que afeta, inevitavelmente, a possibilidade de comparação, e Cavaco
Silva terminou o seu exercício presidencial em 2016.
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alargamento da base de apoio eleitoral para a recandidatura (Freire & Pinto, 2010, p.

122; Jalali, 2011, p. 170; Lobo, Pinto & Magalhães, 2009, p. 161; Neto & Lobo, 2009,

pp. 251-252).

Já quanto ao ciclo dos tipos de governo, as opiniões são mais divergentes, exis-

tindo quem sustente que o Presidente assume um maior protagonismo em situações

de crise e perante governos minoritários e perde margem de manobra567 quando os

executivos dispõem de apoio parlamentar maioritário568 (Cruz, 1994, pp. 253 e 264;

Matos, 1983, p. 241; Morais, 1998, p. 151; Neto & Lobo, 2009, p. 251; Sousa, 1992, pp.

86 e 106; Vitorino, 1992, pp. 806-807)569 e quem invoque alguns exemplos concretos

para recordar que, também nestas circunstâncias, o chefe do Estado dispõe de uma

importante capacidade de influenciar a agenda política e condicionar a ação do Gover-

no (Frain, 1995, pp. 665-678;570 Freire & Pinto, 2010, pp. 122-123), podendo mesmo

provocar a sua queda, nomeadamente através da dissolução da Assembleia da Repú-

blica, se identificar problemas de funcionamento da maioria (v. Neto & Lobo, 2009,

243-244) ou se considerar que as “exigências do interesse nacional” (Novais, 2010, p.

283) a isso obrigam.571

Em paralelo com a situação anterior, também se argumenta no sentido de o

chefe do Estado ter uma ação menos interventiva perante governos do seu partido de

origem e mais interventiva nas situações ditas de coabitação (Freire & Pinto, 2010, p.

122; Morais, 1998, pp. 155 e 157572).

567 Marcelo Rebelo de Sousa (1992, p. 106) alude ao “apagamento da componente presidencial”, peran-
te as maiorias absolutas de Cavaco Silva.
568 Lobo, Pinto e Magalhães (2009, p. 151) sublinham que o facto de o sistema partidário ter evoluído no
sentido de poder originar “governos maioritários estáveis” reforçou a ideia de perda de poder do Presi-
dente, em paralelo com a revisão constitucional de 1982 (v. também Sousa, 1992, p. 86 e Pinto & Al-
meida, 2009, p. 149).
569 Marcelo Rebelo de Sousa (1992, p. 86) coloca uma terceira hipótese: o reforço da componente par-
lamentar quando as maiorias, de coligação de partido dominante, forem “internamente instáveis”.
570 Maritheresa Frain descreve um conjunto de situações ocorridas no segundo mandato de Soares,
durante o último Governo de Cavaco Silva, que ilustram abundantemente esta realidade.
571 António Vitorino (1992, p. 806) via no surgimento de maiorias parlamentares monopartidárias um
caminho para a “prevalência da componente parlamentar do sistema de governo”, numa análise em
que contrapunha a esta componente apenas a componente presidencial, que sairia reforçada caso re-
gressasse a “dispersão partidária” e a instabilidade.
572 Carlos Blanco de Morais (1998, p. 151), especulando sobre cenários futuros, alude ao potencial de
conflitualidade que situações de coabitação podem gerar, entre o Presidente e um Governo maioritário,
e às duas hipóteses típicas das situações de “convergência”: i) se o Presidente “é o líder natural da maio-
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Nos Capítulos V e VI o exercício efetivo dos poderes presidenciais durante o pe-

ríodo objeto da investigação é enquadrado nos diferentes ciclos políticos de funciona-

mento do sistema e também nos ciclos económicos e de popularidade dos titulares

dos cargos de Presidente e de Primeiro-Ministro.

ria parlamentar” o sistema vê reforçada a “vertente presidencial”; ii) se o chefe do Estado é “um notável
de peso político secundário da mesma maioria” é no chefe do Governo que o sistema se centra.
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CAPÍTULO III – PODERES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NOS SISTEMAS

SEMIPRESIDENCIAIS – PERSPETIVA COMPARADA

A opção por comparar com o semipresidencialismo praticado em Portugal os

casos da Áustria e de França tem alguma correspondência com a tipologia proposta

por Novais (2007, pp. 185-280)573 e obedece ao desiderato de mostrar como funcio-

nam estes dois modelos extremos em paralelo com o português, tratado no capítulo

III, que pode ser visto como um exemplo intermédio e mais ajustado à definição origi-

nal de Duverger (1980, p. 166).

Por outro lado, sem ignorar as advertências quanto ao risco de incluir num es-

tudo comparativo sistemas que se desenvolvem em contextos distintos,574 afigura-se,

ainda assim, pertinente recorrer precisamente à diversidade de casos que oferece a

lista dos semipresidencialismos pioneiros identificados por Elgie (2011a, p. 11) para

perceber como evoluíram e se é possível, apesar de tudo, encontrar alguns elementos

comuns, para além daqueles que são óbvios, à partida, por estarem contidos na pró-

pria definição.575

II.1 Os primeiros casos: exemplos de diversidade, maleabilidade, riscos e vir-

tudes

Com exceção da Alemanha, da Coreia do Sul, de Cuba e do desaparecido Viet-

nam do Sul, todos os demais países que, até 1970, tiveram em algum período um sis-

573 Novais (2007, pp. 196-201) identifica alguns casos que considera não enquadráveis numa tipologia
“consolidada”, devido a especificidades que impedem esse enquadramento, como será o caso da Fin-
lândia, ou por se desenvolverem num contexto muito próprio, como as “novas democracias da Europa
Central e do Leste”, ou ainda por corresponderem, mais do que a uma questão do sistema de governo, a
situações de regime, de transição para a democracia e de “construção do Estado de Direito”, como
acontece com alguns países africanos. Para além desses casos, propõe (v. Novais, 2007, pp. 201-202)
uma tipologia com três subtipos de sistemas semipresidenciais: i) sistemas de matriz austríaca; ii) siste-
mas de matriz portuguesa; iii) sistemas de matriz francesa (v. ponto 1.2.4).
574 V. Novais, 2007, p. 195.
575 Os estudos comparativos mais aprofundados e sem a ambição globalizante de Siarof (2003, pp. 296-
302) e de Shugart e Carey (1992, p. 155), centram-se frequentemente em sistemas com afinidades,
como os países da europa ocidental (v.Elgie, 2011), da Europa Central e do Leste (v. Sedelius & Ekman,
2010), africanos francófonos (v. Conac, 2011) ou de língua oficial portuguesa (v. Neto & Lobo, 2014). No
entanto, muitos estudos desenvolvem análises mais transversais que incluem, entre outros, países de
dois ou mais dos referidos grupos (v. Bahro, 1999, Chang, 2014; Elgie, 2008; Elgie & Schleiter, 2011;
Metcalf, 2000; Roper, 2002; Schleiter & Morgan-Jones, 2010).
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tema semipresidencial continuam, presentemente, com o mesmo sistema de governo,

apesar de situações pontuais de descontinuidade576 ao longo destes cerca de quarenta

e cinco anos e de alterações quanto aos subtipos577 de semipresidencialismo em que

as respetivas Constituições e a prática política permitem enquadrá-los.

Uma visão sumária da evolução do sistema de governo semipresidencial naque-

les países pioneiros, abstraindo a Áustria e a França que serão objeto de tratamento

mais aprofundado no ponto II.2, permite identificar, na diversidade dos casos e tam-

bém na evolução que alguns deles registaram, as caraterísticas essenciais do semipre-

sidencialismo.

II.1.1 Finlândia

A Finlândia tem o mais antigo dos sistemas semipresidenciais vigentes. Estabe-

lecido inicialmente em 1919, na Constituição aprovada após a guerra civil que se suce-

deu ao processo de independência578 do império russo,579 foi apontado por Duverger,

na sua obra seminal (1978, pp. 23 e 33), como o caso, de entre os sete considerados,

em que o chefe do Estado dispunha de maiores poderes580 formalmente estabelecidos

na lei fundamental. A esta previsão constitucional corresponderia um exercício efetivo

desses poderes ainda mais intenso do que o constitucionalmente previsto, superado,

nesta vertente da prática política, apenas pela França, onde os poderes efetivamente

576 No Burkina Faso e no Senegal o sistema semipresidencial foi substituído em 1983 e retomado em
1991 (v. Elgie, 2011, pp. 8-9). Nos primeiros dias de Novembro de 2014 a constituição do Burkina Faso
foi suspensa (v. “Burkina Faso: l’armée…”), nas condições descritas adiante, mas foi reposta em vigor
menos de duas semanas depois (v. “Au Burkina Faso, l’armée rétablit…”), num quadro de transição, até
à celebração de eleições legislativas e presidenciais no prazo de um ano.
577 V. número I.2.
578 A Finlândia foi um grão-ducado autónomo integrado no império russo até 1917. Depois da queda do
czar Nicolau II, foi proclamada a independência, em 6 de dezembro daquele ano, seguindo-se uma guer-
ra civil entre social-democratas (Reds), apoiados pelas novas autoridades russas, e conservadores
(Withes), que receberam a ajuda da Alemanha. O conflito terminou com a vitória destes últimos, em
maio de 1918, mas, após o fim da I Guerra Mundial, realizaram-se eleições parlamentares das quais
emergiu como principal força política o partido Social Democrata (v. Arter, 1999, pp. 49-50; Jaakko,
2011, pp. 21-23).
579 A opção por um sistema de governo com um Presidente com poderes significativos legitimado pelo
voto popular, ainda que indireto, resultou do consenso obtido entre os monárquicos, conservadores,
que se opunham ao estabelecimento de um regime republicano, e as forças que defendiam uma repú-
blica com um sistema de governo parlamentar, lideradas pelos social-democratas (v. Arter, 1999, pp. 51-
53).
580 Duverger sublinha que a sua ponderação dos poderes presidenciais resulta “d’une appréciation quali-
tative, non d’une mesure quantitative” (1978, p. 23).
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exercidos pelo Presidente, fora dos períodos de coabitação, ultrapassavam em muito o

estipulado na lei fundamental (v. Duverger, 1978, pp. 31-34). Referenciado como um

exemplo de executivo bicéfalo (Nousiainen, 2001, p. 97581; Novais, 2007, p. 199582), o

modelo583 finlandês de semipresidencialismo evoluiu significativamente, ao longo do

tempo,584 em resultado de sucessivas reformas da Constituição de 1919 e, mais pro-

fundamente, com a nova Constituição vigente desde março de 2000,585 em aspetos

fundamentais como:

a) Forma de eleição586 do Presidente da República:587

581 Nousiainen (2001, pp. 97-98) alerta para o facto de os conceitos de executivo maioritário e de coabi-
tação não se ajustarem à realidade finlandesa, sublinhando que as componentes presidencial e parla-
mentar do sistema foram colocadas “side by side”, na constituição de 1919, e que era preciso encontrar
permanentemente um “modus vivendi”.
582 Novais (2007, p. 199) alude a uma “parcelar bicefalia do executivo”, mesmo depois de 2000, dado
que o Presidente continua a dirigir a política externa, embora com uma maior participação do executivo
neste domínio, e a ter um papel relevante de “interferência” na política interna.
583 Novais (2007, p. 198) evidencia a dificuldade em enquadrar, dentro dos subtipos dos sistemas semi-
presidenciais, o caso finlandês, dadas as suas particularidades, e Duverger hesitou mesmo ao avaliar se
devia incluir a Finlândia no rol dos países com este sistema de governo, devido à forma de eleição do
Presidente. Na verdade o sistema de eleição indireta do chefe do Estado, utilizado durante grande parte
do período em que vigorou a constituição de 1919, não tem um enquadramento imediato nas defini-
ções geralmente aceites de semipresidencialismo (v. capítulo I), não só porque a eleição se concretizava
através de um colégio eleitoral, mas, muito especialmente, porque esse colégio, ainda que composto
por membros expressamente eleitos para o efeito por voto universal, podia escolher livremente o Presi-
dente da República, sem que os grandes eleitores estivessem vinculados a votar num candidato pré-
anunciado. Acresce que os membros do colégio eram eleitos por um sistema proporcional, em círculos
plurinominais, podendo proceder a diferentes negociações e arranjos informais no decurso da assem-
bleia (sobre a forma como decorreram as diferentes votações, até 1982, v. Törnudd, 1986, pp. 35-41).
Nas eleições de 1925, o nome do Presidente eleito, Lauri Relander, não se encontrava entre os propos-
tos ao eleitorado durante a campanha para a escolha dos grandes eleitores (v. Törnudd, 1986, p. 36).
Paradoxalmente foi durante o período em que a eleição era exclusivamente indireta que o chefe do
Estado finlandês dispôs de maiores poderes.
584 Siaroff (2003a, pp. 307-309) identifica três fases distintas, que classifica como: i) parliamentary sys-
tem with presidential corrective (1919-1956; 1994-2000); ii) parliamentary system with presidential
dominance (1956-1994); parliamentary system with figurehead president (a partir de 2000).
585 Embora tenha sido aprovada em 11 de junho de 1999, a constituição atual é habitualmente referida
na bibliografia como a Constituição de 2000, atendendo à data da sua entrada em vigor (v. Novais, 2007,
p. 200; Paloheimo, 2010, p. 126).
586 Importa identificar seis situações de exceção no processo de eleição do chefe do Estado finlandês,
desde a data da independência: i) em 1919 o Presidente Ståhlberg foi eleito pelo parlamento, de acordo
com uma norma transitória da Constituição (artigo 94); ii) em 1940 e em 1943, em plena II Guerra Mun-
dial, o Presidente Risto Ryti foi eleito, em dois mandatos, pelo mesmo colégio eleitoral do sufrágio de
1937; iii) em 1944 e em 1946, no contexto do final do conflito mundial, dois Presidentes, Mannerheim e
Paasikivi, foram eleitos pelo parlamento; iv) em 1974, o terceiro mandato de Kekkonen foi prolongado
por quatro anos, através de uma lei de exceção, num momento de tensão com a União Soviética moti-
vada pela negociação de um tratado de livre comércio com a CEE (v. Paloheimo, 2000, pp. 11-13).
587 Sobre o sistema de eleição do Presidente da República v. Massari, 1996, pp. 25-27; Novais, 2007, p.
198-199; Paloheimo, 2003, p. 222; Raunio, 2004, pp. 145-146; Törnudd, 1986.
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i. Na vigência da Constituição de 1919, o Presidente começou por ser es-

colhido através de um colégio588 de delegados eleitos por voto universal (artigo 23

da Constituição), pelo método de Hondt, mediante a apresentação de listas por

partidos políticos ou coligações, sem vinculação necessária a um determinado

candidato presidencial.589

ii. Nas eleições de 1988 vigorou um sistema misto e sequencial, com uma

primeira fase de caráter universal, emitindo os eleitores um voto para os candida-

tos presidenciais e outro para a escolha de um colégio de grandes eleitores que

seria chamado a intervir, numa segunda fase, se nenhum candidato presidencial

reunisse a maioria absoluta.590

iii. Só nas eleições de 1994, após alteração da Constituição verificada em

1991, o Presidente passou a ser eleito por voto universal direto, com recurso a

uma segunda volta caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta no primei-

ro escrutínio (v. artigos 23 e 23b da Constituição de 1919, com a alteração intro-

duzida em 1991, e artigo 54 da Constituição de 2000).591

b) Os poderes presidenciais:592

i. O Presidente finlandês começou por ter poderes muito significativos re-

lativamente à formação do Governo593 (v. artigo 36 da Constituição de 1919),594 à

588 O colégio era constituído inicialmente por 300 delegados, passando a 301 em 1981, com o objetivo
de reduzir o risco de empate entre os dois candidatos presentes na terceira e última votação, caso ne-
nhum aspirante ao cargo lograsse obter maioria absoluta nos dois anteriores escrutínios, situação que
remeteria a escolha para um sorteio. Apesar de nunca tal ter acontecido, o risco existia, como ficou
evidente em 1931 e em 1956, quando apenas dois votos separaram vencido e vencedor na terceira
ronda das votações (v. Törnudd, 1986, pp. 33, 37 e 38).
589 Segundo Törnudd (1986, p. 35) os grandes eleitores não ficavam vinculados “par aucun mandat im-
pératif”, ainda que devessem manifestar durante a campanha eleitoral as suas preferências em relação
às escolhas que tencionariam fazer durante o funcionamento do colégio que procederia à eleição do
Presidente. Sobre esta matéria v. ainda Massari, 1996, p. 26 e Paloheimo, 2000, p. 11.
590 A eleição do colégio, com 301 membros, seguia as regras referidas no ponto anterior. Na única situa-
ção em que se aplicou este sistema misto, o colégio elegeu Mauno Koivisto, que tinha obtido 47,9% dos
votos dos eleitores (v. Massari, 1996, p. 26).
591 Importa acrescentar que o mandato presidencial tem a duração de seis anos, estando fixado atual-
mente o limite de dois mandatos consecutivos (artigo 54 da Constituição de 2000), não previsto na
Constituição de 1919 (v. artigo 23).
592 Sobre a evolução dos poderes presidenciais v. Arter, 1999, 53-66; Arter & Widleldt, 2010, pp. 1280-
1282; Nousiainen, 2001, pp. 98-107; Paloheimo, 2005, pp. 251-155; Paloheimo, 2010, pp. 121-127; Rau-
nio & Wiberg, 2008, pp. 585-588.



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

181

dissolução do parlamento (v. artigo 27),595 à chefia das forças armadas (v. artigo

30), à condução da política externa (v. artigo 33), ao processo legislativo, incluindo

o poder de iniciativa, o poder regulamentar e o poder de veto suspensivo (v. arti-

gos 18, 19 e 28), e à nomeação de magistrados e funcionários superiores (v. artigo

87), entre outros.

ii. Durante a última década de vigência da Constituição de 1919, os pode-

res presidenciais começaram a ser restringidos, com reformas constitucionais pon-

tuais, importando destacar que a dissolução do parlamento passou a depender de

proposta do Primeiro-Ministro596 (v. artigo 27 da Constituição de 1919 com as al-

terações introduzidas até 1998),597 que, na formação do Governo, se tornou obri-

gatória a audição dos grupos parlamentares pelo Presidente (v. artigo 36) e que,

no plano da política externa, o executivo adquiriu competências reforçadas com

particular incidência nas relações com a União Europeia (v. artigo 33a).598

593 O papel do Presidente na formação dos executivos adquiria particular relevância num quadro de
fragmentação partidária (v. Nousiainen, 2000, pp. 266-267) que obrigava a processos de negociação
complexos (v. Jansson, 1987, pp. 624-625; Nousiainen, 2000, pp. 270-278) com vista à constituição de
coligações alargadas para que o Governo pudesse contar com suficiente apoio parlamentar (v. composi-
ção das maiorias e número de partidos participantes nos executivos in: Nousiainen, 2000, pp. 266-267,
Paloheimo, 2001, p. 96 e Woldendorp, Keman e Budge, 2000, pp. 189-190). Frequentemente procurava-
se que as coligações assegurassem uma maioria qualificada que obviasse o risco de paralisação do pro-
cesso legislativo, enquanto vigorou a norma constitucional (artigo 66 do Ato Parlamentar de 1928) que
permitia a uma minoria de um terço dos deputados suspender a entrada em vigor de um diploma até
que a sua aprovação fosse confirmada na legislatura seguinte, após a realização de eleições (v. Pa-
loheimo, 2000, pp. 5 e 7). Treze governos tiveram essa configuração, de maioria qualificada, entre 1917
e 2000, e em cinco outros participaram todos os partidos, no período da II Guerra Mundial (v. Pa-
loheimo, 2001, p. 96). Sobre o papel do chefe do Estado na formação dos governos v. também Jansson,
1986, pp. 108-111 e Massari, 1996, pp. 27-29.
594 Todas as referências contidas neste parágrafo a artigos da Constituição reportam-se à versão inicial
da mesma.
595 Até 1991, o Presidente podia dissolver o parlamento e convocar eleições por decisão autónoma, sem
necessitar consultar o Governo ou os partidos políticos. Na vigência da Constituição de 1919, o Parla-
mento foi dissolvido cinco vezes, por iniciativa do chefe do Estado (v. Paloheimo, 2001, p. 101; Raunio,
2004, p. 138).
596 Situação que se manteve na Constituição de 2000 (v. artigo 26).
597 Todas as referências contidas neste parágrafo a artigos da Constituição reportam-se à Constituição
de 1919 com as alterações introduzidas até 1998.
598 Entre outras alterações de menor importância para o funcionamento do sistema (v. Paloheimo, 2009,
pp. 252), também o poder de veto passou a ter um impacto menor, uma vez que o seu efeito suspensivo
ficou limitado a um prazo máximo de cerca de um ano, podendo os diplomas vetados ser confirmados
na sessão legislativa seguinte, em vez de na legislatura seguinte (v. artigo 19 da Constituição de 1919
com as alterações introduzidas até 1998).
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iii. A Constituição de 2000 introduziu novas e importantes limitações aos

poderes presidenciais. O chefe do Estado passou a ter um papel meramente for-

mal599 na nomeação do Governo (v. artigo 61 da constituição de 2000),600 os seus

poderes legislativos foram fortemente diminuídos (v. artigos 39, 70, 77 e 78)601 e,

ainda que continue a conduzir a política externa, em cooperação com o executivo,

é o Primeiro-Ministro quem representa a Finlândia junto da União Europeia602 (v.

artigos 66 e 93). 603

c) A forma de designação do Primeiro-Ministro e do Governo:

i. De acordo com a Constituição de 1919, os membros do Governo, inclu-

indo o Primeiro-Ministro, eram escolhidos e nomeados pelo Presidente, devendo

merecer a confiança do parlamento (v. artigo 36);604

ii. Após a entrada em vigor da Constituição de 2000, o chefe do executivo

passou a ser eleito pelo Parlamento, formalizando o Presidente a respetiva nome-

ação na sequência da votação parlamentar, e os restantes membros do Governo

passaram a ser nomeados pelo chefe do Estado sob proposta do Primeiro-Ministro

(v. artigo 61). O Primeiro-Ministro adquiriu, assim, uma legitimidade reforçada que

599 V. Raunio & Wiberg, 2006, p. 308.
600 Todas as referências contidas neste parágrafo a artigos da Constituição reportam-se à Constituição
de 2000.
601 O Presidente perdeu o poder de iniciativa que lhe era outorgado pelo artigo 18 da Constituição de
1919, na sua versão vigente em 1998 (v. artigo 70 da Constituição de 2000), viu aumentaram as limita-
ções ao poder regulamentar de que dispunha (v. artigo 80) e o seu poder de veto ficou reduzido à sua
expressão mais fraca, podendo o parlamento confirmar um diploma vetado através de uma nova vota-
ção sem exigência de maioria qualificada e sem mais delongas do que o prazo de três meses conferido
ao chefe do Estado para promulgar ou vetar (artigo 77). Sobre esta matéria v. Paloheimo. 2001, p. 101.
602 A consagração constitucional desta competência do chefe do executivo foi estabelecida através de
alteração ao artigo 66 da Constituição de 2000, aprovada em 2011 para entrar em vigor a 2 de março de
2012 (v. The Constitution of Finland, 1999, nota inserida no segundo parágrafo de artigo 66). Sobre este
ponto v. ainda Raunio, 2012, pp. 574-579.
603 Outros poderes relevantes que se mantêm são a chefia suprema das forças-armadas (v. artigo 128 da
Constituição de 2000) e, ainda que em menor grau e mais condicionado do que anteriormente, o poder
de nomeação de magistrados, oficiais das forças armadas e alguns altos dirigentes da administração do
Estado (v. artigos 102, 104, 126 e 128).
604 Só após a reforma constitucional de 1991 o Governo passou a ter de apresentar o seu programa
perante o parlamento (v. Raunio, 2004, p. 136).
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o consolidou como o protagonista chave do sistema político,605 ao contrário do

que aconteceu durante largos períodos na vigência da Constituição de 1919.606

Paloheimo (2003, pp. 219-220) apresenta como principais razões para a redu-

ção dos poderes presidenciais: i) o desanuviamento das tensões no relacionamento

entre a Finlândia e a Rússia, após a dissolução da União Soviética;607 ii) a integração na

União Europeia e o consequente aumento da necessidade de gestão dos assuntos ex-

ternos pelo executivo; iii) a capacidade crescente do sistema partidário para gerar coli-

gações estáveis; iv) o desagrado dos partidos políticos com o mandato fortemente

afirmativo608 do Presidente Urho Kekkonen.609

Face a esta nova realidade, autores como Arter (2004, p. 114), Nousianen,

2001, p. 108, Paloheimo (2010, p. 142) e Raunio e Wiberg (2008, p. 595), consideram

que o sistema de Governo finlandês se parlamentarizou, restando pouco ou nada do

semipresidencialismo. Pelo contrário, Elgie (2011b, p. 87), Novais (2007, p. 201), Passa-

relli (2010a, p. 3), Schleiter e Morgan-Jones (2009c, p. 673) e Wu (2011, pp. 32-33),

entre outros, continuam a incluir a Finlândia no quadro dos países com sistema semi-

presidencial.

II.1.2 Alemanha: República de Weimar

Karl Loewenstein (1949, p. 488) descreve assim o resultado da busca de uma

“perfect democracy” que os autores da Constituição alemã de Weimar prosseguiram:

“It was a memorable effort to square the circle between western

parliamentarism and American presidentialism, and to flavor it, in the

bargain, with de generous doses of Swiss direct democracy”.

Após a derrota na I Guerra Mundial e confrontados com profundas divisões in-

ternas entre defensores da manutenção da monarquia imperial, adeptos de uma re-

605 Habitualmente, o Primeiro-Ministro finlandês é o líder do maior partido da coligação governamental
(v. Arter, 2004, p. 121).
606 V. Paloheimo, 2010, pp. 126-127; Raunio & Wiberg, 2008, pp. 588, 592; Wiberg, 2008, pp. 154-155.
607 Evolução que terá permitido dispensar o modelo personalizado de relacionamento ao mais alto nível
entre o Estado finlandês e a União Soviética (v. Paloheimo, 2003, pp. 219-220).
608 “… highly personalized tenure of President Urho Kekkonen” (Paloheimo, 2003, p. 219).
609 No mesmo sentido, v. Novais, 2007, p. 200.
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pública democrática e revolucionários que se batiam pela instauração de uma repúbli-

ca socialista, os alemães elegeram uma Assembleia Nacional com poderes constituin-

tes que se instalou na cidade de Weimar, símbolo de uma nova cultura (v. Gay, 1995,

pp. 16-23), situada fora da Prússia, que representava o centralismo imperial, e distante

dos confrontos que se viviam em Berlim (v. Shen, 2011, pp. 229-230).

O projeto inicial de Constituição foi elaborado por Hugo Preuss, um professor

de direito que desempenhava, então, o cargo de Secretário de Estado no Ministério do

Interior, o qual defendia, juntamente com outros pensadores, como Max Weber,610

que a República deveria conjugar um sistema de base parlamentar, com um Governo

responsável perante o poder legislativo, e um Presidente legitimado por voto popular,

dotado de poderes significativos que lhe permitissem preencher, perante a nação e no

plano internacional, o vazio deixado pelo deposto Kaiser, e funcionar como um árbitro,

na política interna, capaz de intervir com legítima autoridade em momentos de crise

(v. Caldwell, 2013, pp. 368-377; Shen, 2011, pp. 230-232; Skach, 2005, pp. 42-43; Stirk,

2000, pp. 513-515).611

A Constituição de 1919 consagrava um Estado federal (v. artigos 17 e 18), com

um Parlamento bicameral, no qual a câmara baixa, Reichstag, era composta por depu-

tados eleitos para mandatos de quatro anos (artigo 23) e o senado, Reichsrat, por re-

presentantes dos Estados federados designados de entre os membros dos respetivos

governos612 (artigo 61 e 63). 613 A legislação era aprovada na câmara baixa, mas as pro-

postas que fossem de iniciativa614 do Governo eram submetidas primeiro à aprovação

do senado. Em caso de divergência entre ambos, a iniciativa governamental podia ser

presente ao Reichstag acompanhada pela posição expressa pelo Reichsrat (artigos 68 e

610 V. Baehr, 1989, pp. 23-24; Senigaglia, 1998, pp. 138-139; Shen, 2011, p. 231; Stürmer, 1986, p. 124;
Weber, 1919/1986.
611 Nos seus escritos, Preuss deixou expressa a ideia de que o sistema devia funcionar como um sistema
parlamentar, embora, em situação de crise, “the Reich President was enabled to assume all powers, in
order to restore normality” (Shen, 2011, p. 234).
612 Com exceção da Prússia, cuja representação era assegurada, em partes iguais, por membros do Go-
verno e da administração provincial, por força de norma da Constituição do Estado confirmada na Cons-
tituição do Reich (artigo 63).
613 Cada Estado dispunha de um voto, a que se somaria mais um por cada 700.000 habitantes, equipa-
rando-se a este número também os excedentes superiores a 350.000 habitantes (artigo 61 da Constitui-
ção). Sobre o sistema eleitoral para o Reichstag v. Aleskerov, Holler & Kamalova, 2014, p. 28.
614 A iniciativa legislativa cabia aos membros do Reichstag e ao Governo, mas só as propostas do execu-
tivo estavam sujeitas a apreciação prévia pelo senado (artigo 69 de Constituição).
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69). O senado podia também levantar oposição a um diploma aprovado pela câmara

baixa e, na falta de entendimento: i) o Presidente podia submeter a lei a um referendo

ou optar por não o fazer deixando que a mesma fosse dada como não aprovada; ii) o

Reichstag podia confirmar o diploma por maioria superior a dois terços dos deputados,

caso em que o Presidente a deveria promulgar ou submeter a referendo (artigo 74).615

O Presidente da República era eleito por voto universal direto (artigo 41), para

mandatos de sete anos, podendo ser reeleito (artigo 43). O mandato podia ser inter-

rompido por decisão dos eleitores, através de plebiscito suscitado por maioria de dois

terços dos deputados do Reichstag (artigo 43).616

Para além dos poderes legislativos já referidos, e da possibilidade de submeter

também a referendo uma lei de que ele próprio discordasse (artigo 73),617 o Presidente

dispunha de outros poderes da maior relevância, nomeadamente: i) dissolver o Reich-

stag (artigo 25);618 ii) nomear e demitir o Chanceler,619 chefe do executivo, e, por pro-

posta deste, os demais membros do Governo (artigo 53);620 iii) adotar medidas de ex-

ceção perante grave ameaça à segurança pública, incluindo o recurso às forças arma-

das e a suspensão de direitos fundamentais (artigo 48);621 iv) exercer o comando su-

615 Sobre o processo legislativo v. Shepard, 1920, pp. 44-46.
616 Caso a deposição do Presidente fosse rejeitada pelos eleitores, o mesmo era considerado reeleito e o
Reichstag era dissolvido, havendo lugar a novas eleições legislativas (artigo 43 da Constituição).
617 Segundo Loewenstein (1949, p. 489) esta prerrogativa nunca chegou a ser utilizada.
618 O Presidente tinha como única limitação o impedimento de dissolver mais do que uma vez pela
mesma razão, embora só a ele coubesse explicitar essa razão. Este preceito constitucional não foi cum-
prido quando von Hidenburg dissolveu o Reichstag, em 1930 e em setembro de 1932, pelo mesmo mo-
tivo, para evitar a revogação de decretos emitidos ao abrigo do artigo 48 da Constituição (v. Friedrich,
1933, p. 198). Na prática, a dissolução podia partir de iniciativa do chefe do Estado ou de pedido do
Chanceler em funções. Paul von Hidenburg recusou três pedidos para dissolver o Reichstag, formulados
por Wilhelm Marx, em 1926 e 1928, e por Kurt von Schleicher, em 1932 (v. Loewenstein, 1949, p. 489).
619 O Presidente podia nomear e demitir livremente o Chanceler, embora o funcionamento equilibrado
do sistema aconselhasse a um entendimento entre o chefe do Estado e uma maioria parlamentar de
apoio ao Governo (v. Shen, 2011, p. 235).
620 O Governo dependia simultaneamente da confiança do Presidente e do Reichstag (v. artigo 54 da
Constituição). Sobre a dupla dependência v. Friedrich, 1937/1968, p. 391; Loewenstein, 1949, p. 489.
621 Os decretos presidenciais adotados ao abrigo do artigo 48 podiam ser revogados pelo Reichstag,
mas, o Presidente von Hidenburg, em articulação com os Chanceleres de serviço dos governos que no-
meou à revelia do parlamento, chegou a tornear esta norma ao dissolver, por duas vezes, o Reichstag,
nas condições descritas na nota 618. O excessivo recurso ao artigo 48 e a forma como foi aplicado, em
especial a partir de 1932 (v. Lindseth, 2004, pp. 1363 e 1370), levaram alguns autores a considerar que o
regime se transformava numa ditadura presidencial (v. Kennedy, 2011, p. 288), numa “executive dic-
tatorship” (Shen, 2011, p. 242), ou numa “constitutional dictatorship” (Skach, 2005, p. 32). Carl Schmitt,
um dos defensores de uma interpretação ampla dos poderes que o artigo 48 conferia ao chefe do Esta-
do, considerava que o Presidente devia agir como “commissarial dictator” para defender a Constituição
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premo das forças armadas (artigo 47); v) representar Reich no plano internacional (ar-

tigo 45).622 Todas as decisões do Presidente careciam da referenda do Chanceler ou de

outro membro do Governo (artigo 50).623

Durante todo o período da República de Weimar: i) a Alemanha teve apenas

dois Presidentes, Friedrich Ebert e o marechal Paul von Hindenburg;624 ii) o Reichstag

foi dissolvido sete vezes,625 num total de nove eleições, entre janeiro de 1919 e março

de 1933, registando-se uma duração média de pouco mais de um ano e meio por legis-

latura;626 iii) foram nomeados doze Chanceleres e constituídos vinte governos, dos

quais apenas cinco tiveram um período de vida superior a um ano.

Excetuados os governos de iniciativa presidencial constituídos à margem do

Reichstag,627 todos os demais executivos foram formados por coligações de base par-

(v. Wilde, 2010, p. 144). A ditadura presidencial acabou por evoluir para o totalitarismo nazi quando
Hitler, com o suporte teórico de Schmitt (v. Wilde, 2010, pp. 157-158) recorreu precisamente ao artigo
48 para mascarar de legitimidade a suspensão dos direitos individuais que antecedeu e facilitou a con-
centração dos poderes executivo e legislativo no Führer (v. Lindseth, 2004, pp. 1370-1371; Shen, 2009,
pp. 40-41).
622 Sobre os poderes presidenciais v. Linz, 1997, pp. 101-103; Loewenstein, 1949, pp. 488-490; Möller,
2011, pp. 205-230; Rogers, Foerster & Schwarz, 1932, pp. 323-335; Shen, 2011, pp. 230-234; Shepard,
1920, pp. 39-43.
623 Não foi a exigência de referenda que impediu os Chefes do Estado de dissolver o Reichstag com a
frequência com que o fizeram, nem de recorrer aos poderes excecionais do artigo 48, mesmo quando os
executivos não integravam o partido do Presidente, como aconteceu, por exemplo em 1923-24 durante
o Governo de Marx I, do Ztr, no mandato presidencial de Ebert, do SPD (v. Shen, 2011, p. 237). Muitas
vezes a dissolução da câmara baixa do parlamento resultou de iniciativa do próprio Chanceler em fun-
ções, mas, como recorda Linz (1997, p. 103), se o chefe do Estado pretendesse antecipar eleições e o
chanceler recusasse referendar a decisão, o primeiro podia demiti-lo e nomear outro chefe de Governo
que subscrevesse a dissolução.
624 Ebert foi eleito em 1919, pela Assembleia Nacional, e morreu no desempenho do cargo e von Hin-
denburg foi eleito em 1925 e em 1932 (v. Duverger, 1978, pp. 37-40).
625 Só as eleições de 1919, destinadas a eleger os deputados constituintes, e as de 1920, que se segui-
ram à entrada em vigor da constituição de Weimar, não foram precedidas por uma dissolução do Reich-
stag. Em 1924 o Presidente Ebert dissolveu a câmara baixa por duas vezes, a pedido do Chanceler
Wilhelm Marx, e von Hindenberg fez o mesmo, em 1928, após a rutura da coligação minoritária que
apoiava o quarto Governo de Marx, em 1930, quando uma maioria parlamentar circunstancial resolveu
contrariar uma iniciativa legislativa do Governo de Grünning, em 1932, por duas vezes, e em janeiro de
1933, num contexto de grande desconcerto do velho Presidente, então com 85 anos (v. Thalmann,
1988, pp. 105-111).
626 As legislaturas iniciadas em 1920 e dezembro de 1924 aproximaram-se dos quatro anos, mas as que
saíram das eleições de maio de 1924 e de julho e de novembro de 1932 duraram escassos meses (v.
Möller, 2011, p. 227).
627 Não há unanimidade sobre quais foram estes governos porque executivos formados pelo chefe do
Estado sem prévia aceitação de uma coligação de partidos acabaram por manter distintas formas de
relacionamento com o Reichstag. Duverger (1980, p. 173) inclui o Governo de Cuno que, embora lidera-
do por um independente e formado sem um consenso formal com os partidos que o vieram a apoiar,
contou com a participação de membros dos DDP, DVP, Ztr, BVP e independentes (v. Möller, 2011, p.
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lamentar de acordo com a previsão constitucional. A primeira coligação, que ficou co-

nhecida como “coligação de Weimar” era constituída pelos partidos social-democrata,

SPD, do centro, Ztr, e democrático, DDP, e suportou os Governos de Scheidemann,

Baüer, Müller I e Wirth I e II. Os mesmos partidos juntamente com o partido popular,

DVP, formaram a “grande coligação”, que apoiou os Governos de Stresemann I e II e,

reforçada com o partido popular da Baviera, BVP, o executivo de Müller II. A “coligação

burguesa”, com o Ztr, o DDP e o DVP integrou os executivos dos Chanceleres Feren-

bach e Marx II e, alargada ao BVP, apoiou os Governos de Cuno, Marx I, Luther I e II e

Marx III. Com uma composição mais deslocada à direita, o Governo de Marx IV foi

apoiado pelos partidos Ztr, DVP, BVP e nacional popular, DNVP, uma formação nacio-

nalista de direita e com fortes posições antissistémicas (v. Lieberman, 1998, pp. 356 e

358-362). Para além destes, o espetro partidário mais relevante incluía,628 nos extre-

mos e como expressão máxima da polarização política, parlamentar e social, os mais

fortes adversários do sistema parlamentar e do regime democrático, partido comunis-

ta, KPD, e partido nacional-socialista, nazi, NSDAP (v. Duverger, 1978, p. 110; Lehmann,

2010, p. 85; Möller, 2011, pp. 338-347; Rogers, Foerster & Schwarz, 1932, pp, 337-338;

Skach, 2005, p. 51).629

Importa notar que o número de deputados era variável, de eleição para eleição,

porque estava associado à participação eleitoral. No primeiro Reichstag, eleito em

1920, eram 459 e no sexto, saído das eleições de 1933, 647 (v. Bracher, Funke & Jacob-

sen, 1988, pp. 630-633; Lehmann, 2010, p. 88; Möller, 2011, pp. 344-347).630

177) Outros consideram governos presidenciais só os dois executivos de Brünning e os de von Papen e
de von Schleiter (v. Lehmann, 2010, p. 85; Skach, 2005, p. 51), embora também se saliente a boa relação
que o chanceler Brüning procurou manter com o Reichstag, com apoio de uma “tolerating majority” que
incluía os partidos da coligação burguesa e, durante algum tempo, também o SPD (v. Möller, 2011, pp.
286-287; Shen, 2011, p. 239; Wolfers, 1932, pp. 763-764). Para manter um critério uniforme, o Quadro
III/1 acolhe a posição de Duverger, uma vez que também os Governos de Brüning incluíram ministros
partidários, tal como o de Cuno, não havendo razão para excluir este da lista dos governos presidenciais
(v. Möller, 2011, pp. 342-343).
628 Nas eleições de 1920 um dos partidos mais votados foi o efémero partido social-democrata indepen-
dente, USPD, resultante de uma cisão no SPD, o qual deixou de ter representação parlamentar a partir
das eleições seguintes (v. Lehmann, 2010, p. 87; Möller, 2011, pp. 344-345).
629 O período em análise termina em 30 de janeiro de 1933, uma das datas possíveis para a identificação
do fim da república de Weimar, por se tratar do dia da posse do Governo do NSDAP com Hitler como
Chanceler (v. Möller, 2011, p. 272).
630 Sobre o sistema eleitoral v. nota 634.
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Quadro III/1: República de Weimar, Presidentes, Reichstag e Governos
(1919-1933)

Presidentes F. Ebert
(11-02-19/28-02-25)

P. von Hindenburg
(12-05-25/02-08-34)

Reichstag
Eleições Constituinte (1919)

1.º Reichtag (1920)
2.º Reichtag (1924/5)
3.º Reichtag (1924/12)

4.º Reichtag (1928)
5.º Reichtag (1930)
6.º Reichtag (1932/7)
7.º Reichtag (1932/11)
8.º Reichtag (1933)

Nº partidos 10; 11;13;12 15;15;13;14;11
Maiores partidos Constituinte: SPD;Ztr;DDP

1.º Reichtag: SPD;USPD;DNVP
2.º Reichtag: SPD;DNVP;Ztr
3.º Reichtag: SPD;DNVP;Ztr

4.º Reichtag: SPD;DNVP;Ztr
5.º Reichtag: SPD;NSDAP;KPD
6.º Reichtag: NSDAP; SPD; KPD
7.º Reichtag: NSDAP; SPD; KPD
8.º Reichtag: NSDAP; SPD; KPD

Governos
Maioritários 5: Scheidemann; Baüer; Mül-

ler I; Stresemann I e II
2: Luther I;631 Müller II

Duração média 100 dias 504 dias
Minoritários 5: Fehrenbach; Wirth I e II,

Marx I e II
3: Luther II, Marx III e IV

Duração média 258 dias 296 dias

Presidenciais 1: Cuno 4: Brüning I e II; von Papen;
von Scheiter

Duração média 264 dias 259 dias
Fonte: Autor a partir de Bracher, Funke & Jacobsen, 1988, pp. 630-633, Lehmann, 2010, p. 85,

Möller, 2011, pp. 338-347, Skach, 2005, p. 51.632

O Quadro permite visualizar alguns dos aspetos críticos do funcionamento do

sistema político durante a república de Weimar: i) uma forte fragmentação partidária,

631 Este Governo tomou posse a 15 de janeiro de 1925, pouco mais de um mês antes da morte do Presi-
dente Ebert, permanecendo em funções até janeiro do ano seguinte.
632 Para a elaboração deste Quadro foram retirados das fontes citadas os dados que melhor espelham a
situação política, conciliando critérios diferentes e clarificando incoerências encontradas. Lehmann
(2010, p. 85), ao contrário dos restantes autores, não autonomiza governos de continuidade, com o
mesmo Chanceler e a mesma coligação, como os de Wirth I e II e Stresemann I e II. Por outro lado, Skach
(2005, p. 51) situa no primeiro mandato do Presidente von Hidenburg o Governo Marx II, quando este
cessou funções em janeiro de 1925 e aquele só foi empossado em Maio desse mesmo ano (v. Graper,
1925, p. 599). Também em relação ao apoio parlamentar de alguns governos existem divergências entre
esta autora e os demais: i) os Governos de Müller I, Stresemann II, Luther I e Müller II, não foram mino-
ritários; ii) os executivos de Luther II e Marx II não foram maioritários. Este aspeto está bem documen-
tado na literatura sobre a república de Weimar (cf. Frye, 1963, p. 177, Hansen & Debus, 2012, p. 712,
Möller, 2011, pp. 194 e 338-339; Rogers, Foerster & Schwarz, 1932, p. 339), incluindo a obra citada por
Sack (2005, p. 51) como fonte da tabela que apresenta (v. Bracher, Funke & Jacobsen, 1988, pp. 629-
632).
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motivada por um sistema eleitoral altamente proporcional;633 ii) a instabilidade ao ní-

vel dos períodos de duração das legislaturas, que se traduz no facto de nenhuma ter

durado os quatro anos constitucionalmente previstos; iii) uma polarização crescente

no Reichstag, especialmente a partir de 1930, com o SPD confrontado diretamente

com os dois mais fortes partidos antissistémicos situados nos extremos opostos, o

KPD, à esquerda, e o NSDAP, à direita; 634 iv) a fragilidade das coligações de governo,

expressa na curta duração média dos executivos; v) os governos presidenciais635 do

período que antecedeu a chegada de Hitler ao poder.636

O desenho constitucional apontava para um funcionamento equilibrado do sis-

tema de governo, baseado num modelo de checks and balances entre os poderes pre-

sidenciais e os poderes do parlamento, com um executivo que dependia de ambos e a

via referendária como solução para os diferendos mais agudos (v. Lowenstein, 1949, p.

633 O sistema eleitoral tinha por base 35 círculos distritais e 17 regionais e as candidaturas eram apre-
sentadas em listas partidárias. Os partidos elegiam um deputado por cada 60 mil votos obtidos nos
círculos distritais, sendo os restos somados no correspondente círculo regional, o que permitia atribuir
mais um eleito se a soma ultrapassasse os 30 mil votos. Por fim, eram contabilizados a nível nacional os
últimos votos sobrantes, que permitiam obter mais um deputado se chegassem aos 60 mil e dois se
ultrapassassem os 90 mil (v. Aleskerov, Holler & Kamalova, 2014, p. 29; Skach, 2005, pp. 38-39).
634 A polarização manifestava-se nas posições ideológicas, no confronto entre os partidos que apoiavam
o sistema parlamentar e o regime democrático e os que lhes eram contrários, em divergências fortes em
relação à política externa e nos grupos de interesses frequentemente antagónicos que os partidos re-
presentavam no plano interno. Esta diversidade de motivações produzia fraturas com distintas coorde-
nadas, dificultando a formação de maiorias e a sua sobrevivência (v. Aleskerov, Holler e Kamalova, 2014,
pp. 31-36; Frye, 1965, pp. 637-640; Hansen & Debus, 2012, pp. 721-723; Lehmann, 2010, pp. 93-94;
Schulze, 1968, pp. 117-119).
635 Os Governos do Chanceler Brüning, membro do Ztr, tiveram um apoio parlamentar minoritário, dos
partidos do centro-direita, e incluíram membros do Ztr, DDP e DVP, juntamente com ministros indepen-
dentes (v. Möller, 2011, pp. 242-243), mas foram constituídos à revelia do parlamento “without any
fixed ties to parties” (Hidenburg, apud Skach, 2005, p. 61), por orientação expressa do chefe do Estado,
que sempre manifestou uma rejeição grande ao relacionamento com os partidos políticos (v. Skach,
2005, pp. 45-47).
636 Duverger (1980, p. 173) equipara o Governo de Cuno aos executivos presidenciais nomeados por
Hindenburg, porque a nomeação daquele independente pelo Presidente Ebert não teria sido antecedida
de um processo de negociação com os partidos representados no Reichstag. Möller (2011, pp. 211-212)
esclarece que o Presidente tinha obtido a garantia dos partidos de que Cuno conseguiria a confiança do
parlamento, mas, no decurso das negociações do indigitado Chanceler com os grupos parlamentares,
não foi possível chegar a consenso em relação à composição do Governo, motivo pelo qual o chefe do
Estado decidiu avançar mesmo sem o apoio previsto. Acrescenta Möller (2011, pp. 213-214) que, peran-
te a fragmentação do parlamento e a dificuldade em assegurar, à partida, maiorias de apoio aos gover-
nos, o artigo 54 da Constituição, que faz depender o executivo da confiança do Reichstag, passou a ser
interpretado não “comme le consentement positif de la confiance, mais de façon simplement négative,
comme en retrait de la confiance”. Foi o que aconteceu com o Governo de Cuno, derrubado por uma
moção de censura do SPD escassos nove meses depois de empossado (v. Möller, 2011, p. 179).
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488). No entanto, cedo se evidenciou a debilidade do Reichstag637 para gerar respostas

para as graves crises que a Alemanha enfrentou nos primeiros anos da República (v.

Thalmann, 1986, pp. 38-43) obrigando o Presidente Ebert a recorrer aos poderes de

exceção previstos no artigo 48 da Constituição.638 A mesma debilidade, no momento

da grande depressão de 1929 que atingiu fortemente uma Alemanha ainda muito afe-

tada pela guerra e pelos acontecimentos subsequentes com ela relacionados (v. Möl-

ler, 2011, pp. 239 e 348), serviu de motivação para o Presidente von Hindenburg invo-

car a citada norma e passar a governar por decreto, com os executivos que nomeou à

revelia do Parlamento,639 recorrendo à frequente dissolução do Reichstag, assistindo

ao crescimento exponencial do NSDAP, de eleição para eleição, e facilitando a chegada

de Hitler ao poder (v. Bernhard, 2001, p. 394; Caplan, pp. 131-133; Friedrich, 1968, pp.

391-393; Gay, 1995, pp. 198-206; Loewenstein, 1949, pp. 489-490).640

A “democracia perfeita” acabou por se metamorfosear no totalitarismo mais

terrível que a Europa conheceu no século XX.

A Alemanha, uma vez liberta do pesadelo, preveniu-se contra os riscos de um

executivo bicéfalo, remetendo o Chefe de Estado para um estatuto meramente simbó-

637 Lehamann (2010, pp. 102-103) procura demonstrar que não se deveu a um ineficaz funcionamento
do Reichstag o insucesso da República de Weimar, evidenciando que os partidos se comportaram da
forma esperada num sistema parlamentar e a maior parte das leis submetidas pelos governos foram
aprovadas. Sugere que se busque fora do parlamento a razão dos problemas encontrados. No entanto,
o estudo baseia-se apenas nas votações nominais realizadas entre 1920 e 1933, reconhecendo o autor
não poder precisar qual o grau de representatividade das mesmas em relação ao total das votações,
sendo certo que só se realizavam votações nominais quando solicitado por um mínimo de 50 parlamen-
tares (v. Lehamann, 2010, p. 88). Acresce que muitas das decisões mais controversas foram objeto de
aprovação por decreto presidencial (v. Frye, 1965, pp. 645-646) e só algumas delas terão sido votadas
posteriormente no Reichstag. Em 1931 e 1932, os anos mais críticos nesta matéria, o Reichstag aprovou
um total de 39 leis e o Presidente emitiu 104 decretos ao abrigo do artigo 48 da Constituição (v. Möller,
2011, p. 219).
638 Segundo Duverger (1980, p. 173), durante a presidência de Ebert foram emitidos 83 decretos presi-
denciais ao abrigo do artigo 48 da constituição. Möller (2011, pp. 217-218) refere um número superior,
136, a maior parte dos quais emitidos em 1923, por altura da hiperinflação (v. Möller, 2011, pp. 179-
181).
639 Duverger (1980, p. 174) considera que, face aos problemas que a Alemanha enfrentava, “this strate-
gy was not as absurd as has been said” uma vez que, entre 1930 e 1932, permitiu uma estabilidade
governativa que a França não conheceu no mesmo período, sendo, aliás, uma situação tolerada pelo
Reichstag, que se reuniu apenas durante 78 dias no total dessa legislatura.
640 Sobre as graves crises económicas e sociais do final da primeira guerra e do período da grande de-
pressão, incluindo a hiperinflação da primeira metade da década de vinte e o desemprego que atingiu
cifras assustadoras a partir de 1929, v. também Aleskerov, Holler e Kamalova, 2014, pp. 26-27.
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lico, contra os riscos de um parlamento fragmentado, alterando o sistema eleitoral,641

e contra os riscos de uma polarização desestabilizadora,642 consagrando o mecanismo

da moção de censura construtiva.643

II.1.3 República da Irlanda

A eleição do Presidente da República da Irlanda por voto popular644 foi estabe-

lecida na Constituição de 1937,645 aprovada em referendo a partir de uma proposta de

um dos mais proeminentes políticos irlandeses, Eamon de Valera, então chefe do Go-

verno e líder do partido Fianna Fáil e, mais tarde, Presidente da República (v. Coakley

& Rafter, 2012, p. 494: Kissane, 2001, pp. 4-5 e 18-19; Meeham, 2012, pp. 559-560 e

570-571).

Para além da sua importância como símbolo da nação,646 de alguns raros con-

tributos para o apaziguamento de crises políticas e da função cerimonial que lhe con-

fere certa visibilidade, os atos que são apresentados como exemplo da relevância polí-

tica do Presidente da Irlanda cingem-se, quase exclusivamente, a um reduzido núme-

641 O sistema eleitoral passou a ser um sistema misto, conjugando círculos uninominais com círculos de
representação proporcional e introduzindo uma cláusula barreira (v. Friedrich, 1968, pp. 301-302).
642 Friedrich (1933/1968, p. 192) dá conta da instabilidade gerada pela conjugação circunstancial de
votos de partidos absolutamente antagónicos para aprovar uma moção de censura, derrubando o exe-
cutivo sem que existisse nenhuma hipótese de se entenderem para apresentar uma solução de governo
alternativa.
643 V. Friedrich, 1949, pp. 712-715; Friedrich, 1933/1968, pp. 301-302 e 394-395.
644 De acordo com o artigo 12/4 da Constituição a eleição do Presidente pode não ter lugar caso exista
apenas um candidato, seja ele: i) o incumbente, que se pode auto nomear; ii) um ex-Presidente, que
tem a mesma prerrogativa; iii) um candidato proposto por vinte membros do parlamento ou por quatro
concelhos municipais, no mínimo. Em quase metade dos processos eleitorais abertos para escolher o
Presidente da Irlanda (seis num total de treze) os cidadãos não foram chamados a votar sendo procla-
mado Presidente o único candidato nomeado (v. Elgie, 2012a, pp. 514-516).
645 Até então o chefe do Estado era o monarca do Reino Unido, representado por um Governador-Geral,
nos termos da Constituição de 1922, subordinada ao Tratado Anglo-Irlandês que pôs termo à guerra da
independência. O cargo de Governador-Geral deixou de existir em 1936 e o primeiro Presidente da Ir-
landa assumiu funções em 1938. No entanto, de acordo com o “External Relations Act, 1936”, o Rei
continuou a designar formalmente os embaixadores e os representantes consulares e a assinar os trata-
dos internacionais, de acordo com as decisões previamente adotadas pelo Governo irlandês, à seme-
lhança do que acontecia com outras antigas possessões britânicas e como “symbol of [the] co-
operation” (Executive Authority, External Relations Act, 1936, n.º 3/1), entre a Irlanda, o Reino Unido e
esses outros países. Tais funções passaram a estar cometidas ao Presidente da Irlanda por força do “Re-
public of Ireland Act of 1948”, vigente a partir de 1949 (v. Coakley, 2012, pp. 550-554; Coakley & Rafter,
2012, pp. 494-495; Kissane, 2001, pp. 2-5; Meehan, 2012, pp. 568-569).
646 Meehan (2012) sublinha o papel dos três primeiros Presidentes da Irlanda na construção do estatuto
do chefe do Estado como um fator de coesão nacional, colocando-se acima das disputas partidárias,
assumindo uma função arbitral, quando necessário, e ajudando a preencher, no plano internacional, a
função institucional e simbólica desempenhada até 1949 pelo monarca britânico.
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ro647 de decisões de envio ao Supremo Tribunal de iniciativas legislativas, questionan-

do a respetiva constitucionalidade, nos termos do artigo 26 da Constituição (v. Bresni-

han, 1999, pp. 250-251; Meeham, 2012, pp. 572-573; Mezzetti, 2014, p. 189).

Todos os demais poderes com algum significado político dependem de iniciati-

va de outras instituições, como é o caso da dissolução da câmara baixa do parlamento,

por solicitação do chefe de um executivo que tenha perdido o apoio da maioria dos

deputados (artigo 13/2/2º da Constituição),648 ou da recusa de assinatura de diploma

do parlamento, a pedido de uma maioria dos membros do Senado, juntamente com,

no mínimo, um terço dos deputados (artigo 27 da Constituição), levando a que o di-

ploma só possa entrar em vigor se for confirmado em referendo ou por nova delibera-

ção da câmara baixa do parlamento, adotada após a realização de eleições legislativas.

Relativamente à dissolução do órgão legislativo, o Presidente tem a prerrogati-

va de recusar a proposta do líder do Governo formulada nas condições acima referi-

das, o que é considerado o mais relevante dos poderes constitucionais que pode exer-

cer com total autonomia (v. Gallagher, 2012, pp. 525-526; Mezzetti, 2014, pp. 188-

189). Embora isso nunca tenha acontecido649, é referenciada uma discreta intervenção

da Presidente Mary Robinson, em 1994, fazendo saber que não dissolveria a câmara

baixa, quando se rompeu a coligação de governo entre o Fianna Fáil e o Labour Party,

levando à demissão do chefe do Governo e à formação de um novo executivo sem a

participação do primeiro daqueles partidos (v. Gallagher, 1999, p. 116; Gallagher,

2012, p. 529; Murphy, 2008, p. 204).650

647 Quinze leis, no total, foram enviadas ao Supremo Tribunal, entre 1938 e 2011, das quais só quatro
foram consideradas totalmente inconstitucionais e três parcialmente, sendo as restantes validadas (v.
Gallaguer, 2012, p. 531).
648 A interpretação desta norma constitucional é objeto de controvérsia, uma vez que a perda do apoio
político da maioria pode resultar de um ato de sentido inequívoco, como a aprovação de uma moção de
censura, ou de ações de leitura menos consensual, como a rejeição de uma lei importante. Cabe ao
Presidente, confrontado com um pedido de dissolução da câmara baixa do parlamento, avaliar é enqua-
drável no parágrafo 2º do número 2 do artigo 13 da Constituição (v. Gallagher, 2012, pp. 525-526; Mez-
zetti, 2014, p. 189).
649 Gallaguer (2012, pp. 528-529) identifica cinco oportunidades em que esta situação poderia ter ocor-
rido, sem que, todavia, o chefe do Estado tivesse usado a sua prerrogativa de recusa.
650 Sobre o sistema de governo e os poderes do Presidente da Irlanda v. ainda Bresnihan, 1999, pp. 250-
251, Elgie, 2012a, Gallagher, 2012, Mezzetti, 2014, pp. 188-190, Mitchell, 2006, pp. 430-431.
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O mandato presidencial tem a duração de sete anos e a eleição é feita numa

única volta, pelo método do voto alternativo, 651 que permite chegar a um resultado de

maioria absoluta recorrendo, se necessário, a contagens sucessivas das preferências

manifestadas pelos eleitores, somando à sua primeira escolha as opções seguintes

expressas nos boletins de voto referentes ao candidato eliminado ao fim da cada con-

tagem por reunir o menor número de votos.652

Em 2012, por iniciativa do parlamento, foi decidido formar uma convenção

constitucional653 para estudar eventuais propostas de alteração da Constituição sobre

matérias expressamente identificadas na deliberação parlamentar, que incluíam ape-

nas dois aspetos relacionados com o Presidente da República: i) redução do mandato

de sete para cinco anos, fazendo coincidir as eleições presidenciais com as autárquicas

e as do Parlamento Europeu; ii) alargamento aos irlandeses residentes no estrangeiro

da capacidade eleitoral ativa, nas eleições presidenciais.

O relatório com as recomendações da convenção foi apresentado em março de

2014 contendo as seguintes propostas relativas ao chefe do Estado:654 i) manutenção

651 O artigo 12/2/3º da Constituição estabelece que a eleição presidencial se faz “on the system of pro-
portional representation by means of the single transferable vote”. Para além da manifesta desadequa-
ção da referência a “proportional representation” para uma eleição uninominal com um único círculo
eleitoral (v. Colomer, 2004, p. 259), a designação de voto único transferível (VUT) não parece ser a mais
ajustada nestas circunstâncias, embora alguns autores a adotem (Golder, 2005, pp. 116-117; Gormley &
Murphy, 2008, pp. 1014-1015). Duverger (1978, pp. 81-82) também o faz, mas tem o cuidado de escla-
recer que o VUT se aplica de forma diferente nas eleições maioritárias, como é o caso das presidenciais,
e nas de representação proporcional. Pelo seu lado, Murphy e Reidy (2012, p 616), referindo-se ao caso
concreto, consideram que “with just one position available the process is more accurately described as
election using the alternative vote system”. Também Elgie (2012a, p. 512), Gallagher (1999, p. 110) e
Norris (1997a, p. 302) preferem a designação de “voto alternativo”. De facto, segundo especialistas em
sistemas eleitorais como Colomer (2004, pp. 253 e 262), Cox, (2004, pp. 121-122 e 187-188) e Nohlen
(2004, pp. 68 e 287-288), o VUT só se aplica a eleições em círculos plurinominais, o que se verifica, no
caso da Irlanda, nas eleições legislativas (v. Norris, 1997a, p. 303).
652 Sobre o método de voto alternativo v. Colomer, 2004, p. 253 e Cox, 2004, pp. 121-122.
653 Eram 100 os membros da convenção, assim distribuídos: i) 66 cidadãos escolhidos aleatoriamente
entre os eleitores, por uma empresa especializada em sondagens; ii) 29 deputados designados pelos
partidos com representação parlamentar, atendendo à respetiva representatividade; iii) quatro deputa-
dos do parlamento da Irlanda do Norte representando os quatro partidos que aceitaram o convite para
participar; v) uma personalidade capaz de reunir um amplo consenso, nomeada pelo Governo para pre-
sidir (v. Farrel, 2014, p. 194; Seijas Villadangos, 2012, pp. 428-429; The Convention on the Constitution,
2014, Appendix A).
654 As restantes propostas de alteração da constituição incidiam nas seguintes matérias: i) reforma do
sistema eleitoral para as eleições legislativas; ii) redução para 16 anos da idade para aquisição de capa-
cidade eleitoral ativa; iii) igualdade de género e participação da mulher na vida pública; iv) casamento
entre pessoas do mesmo sexo; v) eliminação do crime de blasfémia; vi) reforma do funcionamento do
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do período de duração do mandato; ii) redução da idade para aquisição de capacidade

eleitoral passiva;655 iii) participação dos cidadãos no processo de designação de candi-

datos presidenciais; iv) reconhecimento do direito de voto nas eleições presidenciais

aos irlandeses residentes no estrangeiro (v. Farrell, 2014; The Convention on the Cons-

titution, 2014). Destas, apenas foi aceite pelo Governo, submetida às duas câmaras do

parlamento e, posteriormente, a referendo, nos termos do artigo 46 da Constituição, a

proposta para reduzir a idade para aquisição de capacidade eleitoral passiva, que os

eleitores rejeitaram, em votação realizada em 2015 (v. Barrett, 2017, p. 87).656

A Irlanda é um dos casos em que, face à debilidade dos poderes do chefe do Es-

tado,657 a natureza semipresidencial do sistema de governo, apesar de sustentada por

alguns (v. Bahro, 1999, p. 17; Duverger, 1978, p. 23;658 Elgie 2011a, p. 8;659 Schleiter &

Morgan-Jones, 2009c, pp. 673 e 689-690 e Wu, 2011, p. 22), é afastada por muitos

parlamento e das comissões parlamentares; vii) direitos económicos, sociais e culturais (v. The Conven-
tion on the Constitution, 2014, Appendix D).
655 O artigo 12/4/1º da Constituição estabelece os 35 anos como idade mínima para os candidatos presi-
denciais. O relatório aponta para a redução, sem concretizar uma proposta da idade mínima a conside-
rar (v. The Convention on the Constitution, 2014, Appendix D).
656 Sobre o modelo de convenção escolhido para preparar a reforma constitucional v. Farrell, 2014, pp.
194-201 e Seijas Villadangos, 2012, pp. 423-429.
657 Um episódio que ilustra tal debilidade ocorreu em 1976 quando o Presidente Cearbhall Ó Dálaigh
remeteu para apreciação do Supremo Tribunal uma lei sobre poderes de emergência, por ter dúvidas
quanto à constitucionalidade de uma norma que permitia que um suspeito ficasse detido durante sete
dias sem acusação. A lei tinha sido aprovada após um atentado do IRA e o Tribunal considerou-a con-
forme à Constituição, após o que foi promulgada pelo chefe do Estado. Pouco depois, o Ministro da
Defesa, num discurso perante elementos das forças armadas, criticou abertamente o Presidente, refe-
rindo-se a ele como uma “thundering disgrace” (Rafter, 2012, p. 586). Ó Dálaigh exigiu ao Primeiro-
Ministro a demissão do titular da pasta da defesa, sob pena de ele próprio renunciar ao cargo. Perante a
passividade do chefe do Governo, que considerou o problema resolvido com um mero pedido de des-
culpas, a oposição apresentou, no parlamento, um voto de censura ao Ministro, que foi rejeitado pelos
partidos do Governo, precipitando a imediata renúncia ao mandato por parte do Presidente. Ó Dálaigh
era um conceituado magistrado judicial e tinha sido nomeado por consenso como único candidato pre-
sidencial nas eleições de 1974, pelo que não foi submetido ao voto popular, facto que terá fragilizado
mais a sua posição. Sobre este episódio v. Duverger, 1980, pp. 168-169; Rafter, 2012, pp. 584-589.
658 Nas suas obras mais conhecidas, referenciadas no texto, Duverger incluiu a Irlanda entre os sistemas
semipresidenciais, como, aliás, já tinha feito anteriormente (v. Duverger, 1973, pp. 295-296), embora
alertando sempre para a sua proximidade com o sistema parlamentar. Uns anos mais tarde (Duverger,
1986, pp. 8-9) considerou que a Irlanda, juntamente com a Áustria e a Islândia, são “régimes
d’apparence semi-présidentielle” mas “parlementaires de fait”. No entanto, em alguns outros textos,
bastante separados no tempo, foi perentório a afirmar que a Irlanda não podia ser considerada entre os
sistemas semipresidenciais, apesar da eleição direta do Presidente, devido aos seus escassos poderes (v.
Duverger, 1974, p. 124; 1996, p. 116).
659 Embora costume apresentar o sistema de governo da Irlanda como semipresidencial, Elgie hesita
algumas vezes, considerando que, para certos efeitos, pode ser visto como um sistema parlamentar
(Elgie, 2001b, p. 212), sendo mesmo esse o entendimento habitual “for students of Irish politics” (Elgie,
2012a, p. 519).
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outros, que preferem classificá-lo como um sistema parlamentar (v. Lijphart, 1997a, p.

153; Linz, 1997, pp. 102, 112 e 120; Mainwaring, 1993, pp. 202-203; Novais, 2007, pp.

207-208; Sartori, 1994a, pp. 126-127 e 138; Shugart & Carey, 1992, pp. 162-163; Ste-

pan & Skach, 1993, pp. 6 e 8). De facto, não fosse “the anomaly of the direct popular

election of the President” (Mezzetti, 2014, p. 190), o sistema irlandês quase não se

distinguiria de um sistema parlamentar republicano.660

II.1.4 Cuba

Em Cuba, a Constituição de 1940661 estabeleceu um marco inovador mas efé-

mero662 no constitucionalismo cubano ao desenhar um sistema de governo que Lo-

ewenstein (1949, p. 456) considerou “semi-parliamentarism”663, acolhendo a designa-

ção usada anteriormente por Stokes (1945, p. 532), entre outros664. Nesse sistema o

Presidente da República era eleito por voto universal e detinha o exercício do poder

executivo juntamente com o Conselho de Ministros que incluía um Primeiro-Ministro

por si livremente nomeado e demitido, tal como os demais membros do Governo. No

entanto, à semelhança dos sistemas parlamentares, o Primeiro-Ministro e o Governo

660 Os poderes constitucionalmente conferidos aos Presidentes eleitos pelo parlamento ou por colégios
eleitorais mais alargados, em sistemas de governo de tipo parlamentar, são variados e, em alguns casos,
não menos relevantes do que aqueles que detém o chefe do Estado irlandês. Veja-se, por exemplo, no
caso de Itália, o poder de dissolução do parlamento (artigo 88 da Constituição), ainda que carecendo de
referenda do chefe do executivo (artigo 89), o poder de nomeação do Primeiro-Ministro (artigo 92), o
poder de veto suspensivo superável por uma segunda votação no parlamento, sem exigência de maioria
qualificada (artigo 74), o poder de nomeação de cinco senadores vitalícios (artigo 59), o poder de nome-
ação de um terço dos juízes do tribunal constitucional (artigo 135), entre outros. Grimaldi (2011, pp.
104-106 e 109-117) apresenta vários exemplos do exercício efetivo destes poderes pelos Chefes de
Estado italianos, em especial depois da crise do sistema partidário nos anos noventa do século passado,
incluindo a recusa de nomes indicados pela maioria parlamentar para chefiar o Governo e de nomes
indicados para o executivo pelo Primeiro-Ministro, dissoluções e recusa de dissoluções do parlamento e
devolução de diplomas para reapreciação. Sobre os poderes do Presidente italiano v. também Cotta &
Verzichelli, 2007, pp. 105-107; Tebaldi, 2012, pp. 421-440; Verzichelli & Cotta, 2008, p. 236.
661 A aprovação da Constituição de 1940, numa convenção constitucional, culminou um processo de
transição da primeira ditadura de Fulgencio Batista para um regime democrático, sob a batuta do pró-
prio Batista, que, em 1934, tinha encabeçado a contra revolução que pôs fim a uma experiência revolu-
cionária iniciada no ano anterior, tendo como figura principal Ramón Grau de San Martín. Os dois viriam
a enfrentar-se nas primeiras eleições presidenciais, em 1940, vencendo Fulgencio Batista, a quem Grau
sucederia, depois de ganhar as eleições seguintes ao candidato apoiado por Batista, num raro episódio
de alternância verificado na América Latina durante aquele período (v. Mecham, 1959, p. 267; Whitney,
2000, pp. 436-440 e 457).
662 Na sua integralidade a Constituição vigorou apenas entre 1940 e 1952 (v. Céspedes, 2002, p. 187).
663 O sistema de governo da Constituição cubana de 1940 reúne as caraterísticas dos sistemas semipre-
sidencialistas, na definição de Elgie, mas este conceito não existia à época.
664 Loewenstein (1949, p. 456) cita também Lazcano y Mazón, Constituciones Políticas de América (Ha-
bana, 1942), e Jimenez de Aréchaga, Derecho Constitucional (Montevideo, 1944).
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eram responsáveis perante o parlamento que podia provocar a sua demissão, em con-

junto ou individualmente, através de moção de censura aprovada na Câmara de Re-

presentantes ou no Senado, por maioria absoluta da totalidade dos membros do órgão

legislativo em que decorresse a votação665 (v. artigos 138, 140, 142/ñ, 151, 154, 164,

165 e 168 da Constituição de 1940).666

Para além das prerrogativas já referidas e das competências próprias do poder

executivo, incluindo a iniciativa legislativa junto do Congresso e o poder regulamentar

(v. artigo 142), o Presidente dispunha de outros poderes relevantes,667 dos quais se

destacam: i) presidir ao Conselho de Ministros (artigo 154);668 ii) poder de veto, supe-

rável por maioria de dois terços do número total de membros das duas câmaras do

Congresso, em votações a realizar separadamente em cada corpo legislativo (artigo

137); iii) convocar o Congresso extraordinariamente e suspender as suas sessões em

caso de desacordo entre as duas câmaras sobre a data da suspensão (artigo 142/b e c);

iv) exercer a chefia suprema das forças armadas (artigo 142/ll); v) nomear, com a

aprovação do Senado, os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça (artigo

142/h)669; vi) nomear e exonerar o Procurador da República junto do Supremo Tribunal

(artigo 188). Os atos do Presidente, com exceção dos referentes à nomeação de mem-

bros do Governo, careciam de referenda do ministro competente em função da maté-

ria (artigo 143).

O mandato presidencial era de quatro anos, sem possibilidade de reeleição nos

oito anos imediatos ao respetivo termo. A eleição era feita por voto universal direto,

com os seguintes procedimentos (artigos 133 e 140 da Constituição): i) apuramento

665 Stokes (1949, pp. 360-361) dá conta de uma grave crise entre os poderes legislativo e executivo,
entre 1945 e 1947, quando o Presidente Ramón Grau enfrentou uma maioria parlamentar adversa que
aprovou um voto de censura ao Ministro do Comércio, impondo a sua demissão. Em resposta o Presi-
dente nomeou o Ministro demitido como Ministro de Estado, enquanto o Primeiro-Ministro recordava
aos parlamentares que o Presidente “did not need a congressional majority”, necessitando apenas de
“circumstantial majorities to approve, from time to time, legislation which he desired”.
666 Sobre o funcionamento do sistema de governo no quadro da Constituição de 1940 v. Stokes, 1949,
pp. 339-343.
667 O Presidente não tinha o poder de dissolver o parlamento (v. Stokes, 1949, p. 363).
668 Em caso de ausência do Presidente, caberia ao Primeiro-Ministro presidir ao Conselho (artigo 154).
669 Cada magistrado do Supremo Tribunal de Justiça era escolhido pelo Presidente de entre três nomes
propostos por um colégio de nove membros, sendo quatro designados pelo plenário do Supremo Tribu-
nal, três pelo chefe do Estado e dois pela Faculdade de Direito da Universidade de Havana. O nome
escolhido tinha que ser posteriormente aprovado pelo Senado (artigo 180).
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dos votos por círculo eleitoral provincial, recebendo o vencedor em cada círculo um

número de votos provinciais correspondente ao número de senadores da província; ii)

o candidato com maior número de votos provinciais era eleito; iii) em caso de empate,

caberia ao Congresso eleger o Presidente, de entre os candidatos empatados. Seguin-

do o mesmo processo, era eleito um vice-Presidente que assumia a presidência do

Senado e substituía o chefe do Estado nas suas ausências, completando o mandato em

caso de morte ou ausência ou incapacidade definitivas (artigos 147, 148 e 150).

Nos últimos anos da vigência plena da Constituição de 1940, em particular du-

rante a presidência de Prío Socarrás, o regime democrático foi abalado por escândalos

de corrupção e afetado pela erosão do partido no poder, pela fragmentação partidária

e por um funcionamento distorcido do sistema de governo, com reforço do protago-

nismo do chefe do Estado, visível, por exemplo, no excessivo recurso à aprovação de

decretos presidenciais, em detrimento do processo legislativo parlamentar (v. Amerin-

ger, 1985, pp. 328-329; Corrales, 2001, pp. 91-92; Martínez Díaz & Fernández Sosa,

1998, 240-248; Stokes, 1951, pp. 76-78).

Após o golpe de Estado de Fulgencio Batista, em 1952,670 a Constituição de

1940 foi substituída por uma lei constitucional aprovada por um conselho designado

pelo ditador (v. Ameringer, 1985, p. 328; Bernal Gómez, 2008, p. 1100), que serviu de

pano de fundo a um regime autoritário, sem parlamento, sendo a função legislativa

cometida ao Conselho de Ministros (v. artigos 116 e 135 da Lei Constitucional de

1952).671 Em 1955 a Constituição foi formalmente reposta em vigor, numa tentativa de

legitimação da ditadura de Batista, sobrevivendo ainda à queda do ditador, em 1959,

uma vez que os revolucionários castristas a adotaram, desfigurando-a, é certo, com as

alterações que foram introduzindo antes da sua substituição pela Constituição de 1976

(v. Céspedes, 2002, p. 187; Wachs, 1994, pp. 545-546).

670 O golpe de Estado de 1952 pôs fim a uma época de intensa atividade partidária que ficou conhecida
como o período da “Revolução”, correspondente aos Governos dos Presidentes Ramón Grau e Pío So-
carrás, ambos do Partido da Revolução Cubana – Autêntico (v. Stokes, 1951).
671 Sobre a Constituição cubana de 1940 v. ainda Bernal, 2003, pp. 19-30, Céspedes, 2002 e Stokes,
1945, pp. 532-535
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II.1.5 Islândia

A Islândia optou por um sistema de governo de tipo semipresidencial em 1944,

após o termo do tratado que manteve com a Dinamarca desde o reconhecimento da

sua independência, em 1918. De acordo com esse tratado e até à invasão da Dinamar-

ca pela Alemanha, em 1940, a Islândia teve como Chefe de Estado o monarca dina-

marquês, com base numa união real que se dissolveu definitivamente através de refe-

rendo realizado em 1943 (v. Hardarson, 1974, pp. 27-42 e 56; Magnusson, 2010, pp.

206-207). Em 1952 o Presidente da República foi eleito por voto universal pela primei-

ra vez, mas manteve um papel bastante discreto (v. Kristinsson, 1999, pp. 91-92; Kris-

tjánsson, 2004, p. 155; Óskarsdóttir, 2014, pp. 4-6 e 19), até que o Presidente Ólafur

Grímsson, decidiu fazer uso da faculdade prevista no artigo 26 da Constituição, que lhe

permite “rejeitar” uma lei. Exerceu tal poder primeiro em 2004, relativamente a um

diploma sobre comunicação social, e, depois, em 2010, com grande impacto interno e

internacional, recusando assinar, por duas vezes, os acordos negociados com os Go-

vernos Britânico e dos Países Baixos para que o Estado assumisse o reembolso das

perdas resultantes do colapso do sistema bancário aos depositantes daqueles países.

Nestas situações o citado artigo prevê que a lei entre em vigor, sendo submetida a

referendo “as soon as circumstances permit”.672 No primeiro caso a maioria parlamen-

tar recuou e abdicou da lei e, nos dois últimos casos, procedeu-se á realização de refe-

rendos, dos quais resultou a rejeição dos acordos (v. Magnusson, 2010, pp. 211-214;

Óskarsdóttir, 2014, pp. 12-15).673

O contraste apontado por Duverger (1978, pp. 31-34), entre a prática política e

os importantes poderes que o texto constitucional parece conferir ao Presidente da

Islândia, pode explicar-se através da interpretação sistemática das normas constitucio-

672 Como assinala Magnusson (2010, p. 213) o recurso ao referendo nacional é uma iniciativa rara na
Islândia. Desde a independência e até 2010 o único referendo realizado foi precisamente sobre “the
foundation of the republic and whether to adopt the constitution”. No entanto, a via referendária tem
uma relevante consagração constitucional como forma de resolver os diferendos entre o Presidente e o
parlamento, seja no contexto do veto de uma lei, seja no quadro de iniciativa de destituição do chefe do
Estado (v. Kristjánsson, 2006. p. 414).
673 O primeiro referendo sobre a dívida bancária, realizado em 2010, teve uma participação de 62,7%
dos eleitores inscritos, com 98,1% dos votos validamente expressos contra a lei aprovada pelo parla-
mento e apenas 1,9% a favor (Hardarson & Kristinsson, 2011, p. 999). No referendo de 2011, relativo à
segunda lei, a participação foi de 75,3, os votos contra 59,8% e os votos a favor 40,2% (Hardarson &
Kristinsson, 2012, p. 137).
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nais, considerando, muito especialmente, o enquadramento dado pelos artigos: i) 1,

que determina que o sistema de governo é de tipo parlamentar; ii) 11, que estabelece

que o Presidente não é responsável por atos executivos; iii) 13 e 14, que especificam

que “the President entrust his authority to Ministers” e que “ministers are accountable

for all executive acts”.

À luz destas normas e da tradição proveniente do quadro constitucional vigente

durante o período monárquico, o entendimento predominante é o de que o papel do

Chefe de Estado é eminentemente cerimonial (v. Kristinsson, 1999, p. 90-92 e 100;

Magnusson, 2010, p. 208; Queiroz, 2007, pp. 81-87).

Em todo o caso, importa identificar quais são esses poderes, geralmente consi-

derados simbólicos, cometidos ao chefe do Estado: i) nomear e demitir os membros do

Governo, fixar o seu número e atribuir as respetivas pastas (artigo 15); ii) designar o

Primeiro-Ministro (artigo 17); iii) nomear funcionários públicos (artigo 20); iv) dissolver

o parlamento (artigo 24); v) submeter iniciativas legislativas ao parlamento (artigo 25);

vi) exercer o direito de veto nos termos já referidos (artigo 26); vii) legislar em situa-

ções de emergência, se o parlamento não se encontrar em sessão (artigo 28).

A duração do mandato é de quatro anos, não há limitação de mandatos e a

eleição é feita pelo sistema de voto de maioria relativa, sendo eleito o candidato que

receba o maior número de votos (artigo 5). 674 O Presidente pode ser destituído atra-

vés de plebiscito convocado por deliberação aprovada no parlamento por maioria de

três quartos dos deputados, mas, se o resultado da votação popular for favorável ao

chefe do Estado, o parlamento é imediatamente dissolvido e são convocadas eleições

(artigo 11).

674 Tal como acontece na Irlanda, a Constituição da Islândia prevê, no seu artigo 5, que, caso exista ape-
nas um candidato às eleições presidenciais, o mesmo seja proclamado sem que a votação se realize. Os
candidatos são propostos por um mínimo de 1.500 e um máximo de 3.000 eleitores. Segundo Elgie
(2012a, p. 516), desde a independência, em 1944, em nove de quinze processos eleitorais não se apre-
sentou mais do que um candidato. Na verdade, as primeiras eleições por voto universal ocorreram em
1952 e, desde então, realizaram-se sete votações (1952, 1968, 1980, 1988, 1996, 2004 e 2012) e em
nove situações o único candidato presente foi proclamado sem realização de eleições (1956, 1960,
1964, 1972, 1976, 1984, 1992, 2000 e 2008). O primeiro Presidente, Svein Björnsson, começou por ser
eleito pelo parlamento, em 1944, e foi o único candidato nas eleições convocadas em 1945 e em 1949,
não se submetendo nunca a sufrágio universal. Sobre a realização das eleições presidenciais v. Interna-
tional IDEA, 1952-2012; sobre o período de Svein Björnsson v. Kristinsson, 1999, pp. 98-99.
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Em 2010, na sequência de iniciativas populares e de movimentos sociais que

reclamavam um processo participativo de reforma da Constituição, o parlamento

aprovou uma iniciativa do novo Governo, saído das eleições de 2009,675 tendo em vista

a satisfação daquelas reivindicações. Desenrolou-se um processo de debate altamente

participado, seguido da eleição de vinte e cinco cidadãos para integrarem uma assem-

bleia constitucional incumbida de elaborar uma proposta de lei fundamental.676 Numa

decisão controversa, o Supremo Tribunal anulou as eleições invocando irregularidades

formais, 677 mas o parlamento acabou por aprovar a formação de um conselho consti-

tucional com o mesmo objetivo, designando para o integrar os mesmos vinte e cinco

cidadãos que tinham sido eleitos (v. Landemore, 2015, pp. 168-169). A proposta de

Constituição foi aprovada no conselho, por unanimidade, em 2011, e, no ano seguinte,

realizou-se um referendo de natureza consultiva para saber se a proposta deveria

constituir a base da nova Constituição (v. Burgess & Keating, 2013, p. 425; Gylfason,

2012, pp. 12-16), a qual, posteriormente, teria de ser aprovada pelo parlamento se-

gundo o processo previsto no artigo 79 da lei fundamental vigente.678 Apesar do resul-

tado favorável à proposta obtido no referendo,679 esta não avançou porque os partidos

que se encontravam na oposição venceram as eleições legislativas de 2013 e o proces-

so ficou suspenso (v. Burgess & Keating, 2013, p. 430; Landemore, 2015, p. 169).

O projeto saído do conselho constitucional inclui propostas de alteração da

Constituição importantes e clarificadoras em relação ao estatuto do chefe do Estado: i)

eliminação das normas dos atuais artigos 11 e 13 que contribuem para fundamentar o

675 A maioria governamental era constituída por social-democratas e verdes e os principais partidos da
oposição eram o partido que mais tempo encabeçou o executivo islandês desde 1944, o Independence
Party, e o também de centro-direita Progressive Party, ambos contrários ao processo de reforma consti-
tucional (v. Gylfason, 2012, pp. 12-13; Hardarson & Kristisson, 2010, p. 1010).
676 Os cidadãos foram escolhidos de entre mais de quinhentos candidatos, pelo método do voto único
transferível (Burgess & Keating, 2013, p. 425; Hardarson & Kristinsson, 2012, p. 136; Gylfason, 2012, p.
15). Sobre esta inovadora forma de rever uma Constituição, v. Landemore, 2015.
677 A anulação respondeu a três recursos apresentados por indivíduos ligados ao principal partido da
oposição, o Independence Party, incidindo, essencialmente, sobre aspetos técnicos do processo de vo-
tação que alegadamente poderiam comprometer o secretismo do voto (v. Burgess & Keating, 2013, p.
425; Gylfason, 2012, p. 15; Hardarson & Kristinsson, 2012, p. 136).
678 O processo de reforma constitucional implica uma primeira aprovação no parlamento, sem exigência
de maioria qualificada, seguida de dissolução da câmara e realização de novas eleições. Com a composi-
ção resultante das eleições, o novo parlamento repete a votação e, em caso de aprovação sem altera-
ções, o texto constitucional é promulgado pelo Presidente e entra em vigor (artigo 79 da Constituição).
679 O referendo teve uma participação de 49%, baixa comparativamente com os dois referendos anterio-
res e com as elevadas taxas de participação nas eleições legislativas e presidenciais, mas os votos a favor
da proposta de Constituição rondaram os 67% (v. Hardarson & Kristinsson, 2013, p. 101).
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entendimento maioritário quanto à natureza simbólica dos poderes do Presidente;680

ii) aumento para um por cento do número dos eleitores necessários para propor uma

candidatura presidencial (artigo 78);681 iii) alteração do sistema eleitoral de maioria

relativa para sistema de voto alternativo (artigo 78);682 iv) limitação a três do número

de mandatos (artigo 79); v) reforço do poder de veto, através da fixação de prazos de

cinco dias para o parlamento decidir a retirada do diploma vetado e de três meses pa-

ra a realização do referendo que decidirá se o mesmo entra em vigor ou é rejeitado,

caso não tenha sido retirado (artigo 60); vi) clarificação inequívoca do poder de disso-

lução do parlamento pelo Presidente “upon its resolution” (artigo 73); vii) intervenção

efetiva do Presidente no processo de designação do chefe do Governo, apresentando

ao parlamento, depois de ouvir os partidos nele representados, uma proposta que será

objeto de votação (artigo 90);683 viii) codecisão na nomeação de magistrados e procu-

radores e poder para designar o presidente de um comité independente para aprecia-

ção das propostas de nomeação de altos cargos da administração pública (artigo 96);

ix) eliminação das referências a um conjunto de poderes que, segundo o entendimento

instituído, eram meramente simbólicos, nomeadamente em matérias de nomeação e

destituição dos membros do Governo, iniciativa legislativa e poderes de emergência.

Caso estas propostas viessem a ser aprovadas, o caráter semipresidencial do sistema

de governo sairia claramente reforçado.684

680 A outra norma que contribui para a interpretação limitadora dos poderes presidenciais é o artigo 1,
cuja alteração também foi proposta. A versão em vigor afirma a Islândia como uma República “with a
parliamentary government”; na versão proposta consta que a Islândia “is a parliamentary democracy”.
Embora estas expressões possam ser usadas como sinónimo de parlamentarismo (v. Strøm, 2000, p.
265), não existe uma definição unívoca do conceito, como não existe para o semipresidencialismo. Basta
ver que não há unanimidade na classificação do sistema francês da V República como um sistema semi-
presidencial (v. II.2). O que releva, na situação em análise, é o conjunto das normas propostas, que po-
deria afastar a interpretação sistemática redutora da natureza dos poderes do Presidente da Islândia.
681 Passando de 1.500 para cerca de 2.357 tendo em atenção o número de eleitores recenseados para as
eleições presidenciais de 2012 (v. Hardarson & Kristinsson, 2013, p. 101).
682 Embora no artigo não refira expressamente a exigência de maioria absoluta, remetendo o apuramen-
to dos votos para a legislação eleitoral, o sistema descrito, com a possibilidade de os eleitores ordena-
rem os candidatos pela ordem de preferência, corresponde ao sistema de voto alternativo (v.nota 651).
683 O nome proposto pelo Presidente deve obter aprovação por maioria absoluta. Caso contrário, o pro-
cesso repete-se, com nova proposta do chefe do Estado e, na falta de maioria absoluta, realiza-se uma
terceira votação que pode incidir em candidatos a Primeiro-Ministro apresentados por deputados, par-
tidos com representação parlamentar e o próprio Presidente, sendo designado aquele que reunir maior
número de votos (artigo 90 da proposta).
684 Elkins, Ginsburg e Melton (2012, p. 2) entendem que o sistema pode ser classificado como semipresi-
dencial, mas consideram que “in this sense, the draft is very similar to the previous Iceland constitution”
e que o papel do Presidente continua a ser “largely symbolic”. No entanto, a análise destes autores
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Os vetos proferidos pelo Presidente Grímsson em 2010,685 tendo em atenção as

circunstâncias que ameaçavam a sociedade islandesa e os efeitos que produziram no

plano interno e a nível das relações externas,686 vão no sentido de demonstrar que o

sistema de governo continua a ser um sistema semipresidencial, como sustentam au-

tores como Elgie e McMenamin (2011, p. 621), Kristinsson (1999, pp. 100-102), Kris-

tjánsson (2004, p. 170), Neto e Samuels (2010, p. 13) e Schleiter e Morgan-Jones

(2010, p. 1418),687 uma vez que, se as circunstâncias o exigirem ou se desejar ter maior

protagonismo político, o Chefe de Estado eleito por voto universal tem legitimidade688

desenvolve-se em torno de outros aspetos, que não o sistema de governo, e as suas breves considera-
ções quanto a esta matéria afiguram-se pouco consentâneas com as propostas efetivamente relevantes
no sentido do reforço dos poderes presidenciais.
685 Importa referir que, nas eleições de 2008, correspondentes ao seu quarto mandato, o Presidente
Grímsson concorreu sem oposição, pelo que não foi submetido a sufrágio, ao contrário do que tinha
acontecido em 1996 e em 2004 (v. Elgie, 2011b, p. 83). Isso não fragilizou a sua posição, contrastando
com o que ocorreu com o Presidente irlandês Ó Dálaigh (v. nota 657), desde logo porque Grímsson já
tinha ganho aquelas duas anteriores eleições, enfrentando outros candidatos, depois porque, na sua
primeira campanha eleitoral, tinha assumido o entendimento de que o poder de veto era para ser exer-
cido caso se justificasse (v. Kristjánsson, 2004, p. 168) e, finalmente, porque as decisões que tomou
tinham um imenso apoio popular, expresso nas ruas (v. Burgess & Keating, 2013, p. 423) e numa petição
para que vetasse a lei, assinada por cerca de 25% dos eleitores (v. Óskarsdóttir, 2014, p. 14) e confirma-
do nos referendos.
686 Perante a falência de um dos bancos privados islandeses com atividade no Reino Unido, o Governo
britânico, com uma decisão altamente controversa, começou por invocar a lei antiterrorista (Anti-
terrorism, Crime and Security Act 2001) para determinar o congelamento de todos os ativos da Islândia,
precipitando o encerramento de outro banco deste país. Após a gravíssima crise diplomática que se
prolongou a partir de 2008, o Tribunal da EFTA julgou os processos interpostos pelas autoridades britâ-
nicas e holandesas, dando razão à Islândia, constatando que não existiam nenhumas garantias públicas
sobre as dívidas dos bancos falidos (v. Bergmann, 2014, pp. 2-3; Curtis, Jupille & Leblang, 2012, pp. 2-3).
A intervenção do Presidente Grímsson evitou que um país com cerca de 320 mil habitantes assumisse
uma dívida de 5,7 biliões de dólares, a pagar ao longo de quinze anos, com uma taxa de juro de 5,5%,
como resultava do primeiro acordo, rejeitado no referendo de 2010 (v. Curtis, Jupille & Leblang, 2012, p.
3).
687 Também Shugart e Carey (1992, pp. 71-72 e 160) classificam a Islândia como um sistema semipresi-
dencial, de tipo premier-presidential, enquanto Óskarsdóttir (2014, p. 20) considera que, com as deci-
sões de Grímsson, o Presidente deixou de ter um papel figurativo e passou a ser “a «safeguard of the
public will»”. Duverger manifestou, em relação à classificação da Islândia como um sistema semipresi-
dencial uma posição semelhante àquela que expressou sobre a Irlanda e a Áustria (v. nota 325).
688 É certo que a legitimidade pode ser “enfraquecida” (Novais, 1997, p. 209) por não ser exigível maioria
absoluta e se a votação não ocorrer, ante a presença de um único candidato. Mas o caso islandês é
distinto do da Irlanda. Em primeiro lugar, porque as candidaturas não dependem dos partidos ou apenas
dos próprios interessados, no caso do incumbente ou de um ex-Presidente, como acontece na Irlanda,
mas sim da propositura por um mínimo de 1.500 eleitores, o que coloca o processo nas mãos dos cida-
dãos. Depois, porque, enquanto na Irlanda isso tem acontecido com mais frequência (Douglas Hyde, em
1938, Ó Dáilagh, em 1974, e Hillery, em 1976), apenas o primeiro Presidente islandês não se submeteu
nunca a sufrágio universal. Todos os outros Chefes do Estado islandeses foram eleitos pela primeira vez
em processos eleitorais com mais do que um candidato e, desde 1980, os incumbentes foram sempre a
votos, de oito em oito anos (a Presidente Vigdis Finnbogadóttir disputou eleições em 1980 e em 1988 e
foi a única candidata em 1984 e 1992; o Presidente Ólafur Grímsson foi eleito por voto universal em
1996, em 2004 e em 2012 e foi candidato único em 2000 e 2008). Acresce que, apesar de não ser exigí-
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e margem de manobra suficiente para agir. Em sentido contrário, defendendo que o

sistema é melhor caraterizado como parlamentar, Lijphart (1997, p. 153), Linz (1997,

pp. 102, 112 e 120), Mainwaring (1993, pp. 202-203), Sartori (1994a, 126-127), Siaroff

(2009, p. 154) e Stepan e Skach, (1993, pp. 6 e 8).689

II.1.6 Senegal

A constituição senegalesa de 1963, aprovada na sequência de grave crise políti-

ca que pôs em confronto o Presidente Leopold Senghor e o Primeiro-Ministro Mama-

dou Dia, consagrou um sistema de governo de tipo presidencial, eliminando o cargo de

Primeiro-Ministro existente desde a independência, em 1960690 (v. Conac, 2007, p. 82;

Fall, 2012, pp. 21-22; Nelson et al., 1974, pp. 174-175).

Na terceira revisão constitucional, efetuada em 1970, foi reintroduzida a figura

do Primeiro-Ministro, responsável, juntamente com o Governo, perante o Presidente

da República, que o podia demitir livremente (artigo 43 da Constituição)691, sendo o

executivo submetido também “au contrôle” do parlamento, que podia forçar a sua

demissão mediante a aprovação de uma moção de censura (artigos 43 e 75).

A oitava revisão da Constituição de 1963, aprovada em 1983, restabeleceu o

sistema presidencial, eliminando as referências ao Primeiro-Ministro e consagrando o

Presidente como detentor do poder executivo (artigo 36). Senghor (cit. in: Fall, 2012,

vel maioria absoluta, a participação eleitoral é geralmente muito significativa, situando-se entre os 92%
em 1968 e os 63% em 2004, e, em quatro das sete eleições efetuadas, os candidatos obtiveram maiorias
absolutas (Kristján Eldjárn em 1968, Finnbogadóttir em 1998 e Grímsson em 2004 e 2012). Sobre a par-
ticipação eleitoral v. Internationa IDEA, 1952-2012 e sobre os atos eleitorais e os resultados v. Hardar-
son e Kristinsson, 2013, p. 101, Elections Ireland, 1938-2004 e Murphy e Reidy, 2012.
689 Novais também expressava, em 2007 (pp. 208-209), sérias reservas à inclusão da Islândia entre os
sistemas semipresidencialistas, colocando especial enfase na legitimidade “enfraquecida” devido ao
processo de eleição (v. nota anterior), o que entorpeceria uma leitura dos poderes constitucionais dis-
tinta da que tem sido feita por aqueles que os consideram meramente simbólicos.
690 O Senegal começou por integrar a Federação do Mali, juntamente com o Sudão Francês, atual Mali,
com uma Constituição aprovada em 1959, durante o processo de transição para a independência em
relação à França. A Federação extinguiu-se em poucos meses e o Senegal aprovou uma nova Constitui-
ção, em 1960, estabelecendo um sistema de governo semelhante ao da Constituição francesa de 1958,
com um Chefe de Estado eleito por um colégio eleitoral (artigo 21 da Constituição de 1960) e um Gover-
no dependente do parlamento (artigos 25, 25, 51 e 52). Sobre esta matéria v. Fall, 2012, pp. 20-22;
Kurtz, 1970, pp. 405-406.
691 As normas dos diferentes textos constitucionais citados podem ser encontradas em Fall, 2007, que
inclui as leis fundamentais de 1959 a 2001, com todas as alterações introduzidas até 2007, inclusive. As
referências a artigos da Constituição de 2001 reportam-se à versão mais recente da Constituição de
2001, que inclui as alterações introduzidas até 2009 (Senegal, 2001).
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p. 24) recusava a ideia de que a revisão de 1970 tinha estabelecido um sistema bicéfa-

lo, afirmando que “il s’agit toujours d’un régime présidentiel, mais déconcentré…, il

s’agit du même pouvoir exécutif ou mieux de la même fonction exécutive dont le Chef

de l’État est le chef". No entanto, o sistema reunia, efetivamente, as caraterísticas do

semipresidencialismo e a exposição de motivos da reforma constitucional de 1983

acabou por evidenciar a sua natureza bicéfala ao explicitar, para justificar o regresso

ao sistema presidencial, que “il devient necessaire d’instituer un mode de gouverne-

ment central nouveau où il est clair que c’est le Président qui détermine et conduit la

politique de la Nation” (in Fall, 2007, p. 108).

Em 1991, através da 11.ª revisão da Constituição de 1963, foi restabelecido o

sistema semipresidencial,692 que continua vigente de acordo com a nova Constituição

aprovada em 2001.693

O Presidente senegalês é eleito para mandatos de sete anos, podendo ser ree-

leito uma única vez (artigo 27 da Constituição de 2001).694 Cabe-lhe definir a política

nacional e presidir ao Conselho de Ministros (artigo 43), bem como negociar e ratificar

os compromissos internacionais (artigo 95) e assumir a responsabilidade pela defesa

nacional, sendo o chefe supremo das forças armadas (artigo 45). Entre os demais po-

deres de que dispõe destacam-se os seguintes: i) dissolução da Assembleia Nacional,

692 O Senegal seguiu, assim, a linha dominante entre as antigas colónias francesas em África, cujas cons-
tituições se inspiram na Constituição da V República (v. Conac, 2011, p. 79; Le Vine, 1997, pp. 184-185;
Thomas & Sissokho, 2005, p. 102), acompanhando a evolução introduzida em França em 1962, relativa-
mente à eleição do Presidente por voto popular. Isto sem prejuízo de outras influências de natureza
endógena, associadas à realidade africana, e exógena, como a opção por regimes de partido único du-
rante um certo período (Elgie, 2012, p. 780).
693 Fall (2012, pp. 25-26 e 30) considera que o sistema de governo é de tipo presidencial e destaca a
importância dos poderes reconhecidos ao Presidente da República, reforçada pela legitimidade que lhe
advém da eleição direta e pelo facto de lhe passar a ser expressamente reconhecida no texto constituci-
onal a possibilidade de acumular com o exercício do cargo a liderança formal do respetivo partido políti-
co (artigo 38).
694 O artigo 27 da Constituição de 2001 passou a impor a realização de um referendo caso se pretenda
alterar a duração do mandato presidencial ou a possibilidade de reeleição por um único mandato, con-
dicionando a prática anterior de sucessivas mudanças em relação a estas matérias. Acontece que, em
2008, como refere Fall (2012, pp. 27-28), a norma foi interpretada de forma considerada por alguns
académicos como “fraude a la Constitution” (Demba Sy, apud Fall, 2012, p. 27), no sentido de que o
referendo só seria exigível para a limitação de mandatos fixada na parte final do primeiro parágrafo do
artigo 27, e não para a duração de cada mandato. Através da aprovação de uma lei constitucional, nos
termos do artigo 103 da Constituição, por proposta do Presidente e por maioria de três quintos dos
votos expressos no parlamento, o artigo 27 foi alterado, sem sujeição a referendo, passando os manda-
tos a ter a duração de sete anos, em vez dos cinco fixados inicialmente.
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depois de ouvir o Primeiro-Ministro e o presidente do parlamento (artigo 87);695 ii)

nomeação e exoneração do Primeiro-Ministro e, por proposta deste, dos restantes

membros do Governo (artigo 49);696 iii) adoção de todas as medidas necessárias em

situação de exceção (artigo 52); 697 iv) poder de veto (artigo 73);698 v) recurso de in-

constitucionalidade (artigo 74); vi) poder legislativo, mediante autorização do parla-

mento (artigo 77);699 vii) iniciativa legislativa (artigo 80); nomeação de funcionários e

magistrados (artigos 44 e 90).700

O Senegal tem realizado eleições plurais com regularidade,701 desde que foi

consagrada a livre constituição de partidos políticos,702 nos anos 80 do século passado,

mas manteve-se entre os regimes classificados por Levitsky e Way (2009, pp. 16-23)

como “competitive authoritarian”, com um domínio absoluto do Presidente em fun-

ções e do respetivo partido703 sobre todo o sistema político. Nas eleições presidenciais

de 2000 ocorreu uma primeira alternância no poder, com a vitória de Abdoulaye Wade

sobre o incumbente Abdou Diouf, sucessor de Senghor, sem implicações significativas

695 A dissolução não pode ocorrer nos dois primeiros anos da legislatura (artigo 87 da Constituição).
696 O Governo pode ser demitido também em resultado de uma moção de censura ou da não aprovação
de uma moção de confiança (artigo 86 da constituição).
697 Os poderes de exceção podem ser assumidos em caso de ameaça grave às instituições, à indepen-
dência nacional, à integridade do território e ao cumprimento dos compromissos internacionais (v. arti-
go 52 da Constituição). Esta norma é muito semelhante ao controverso artigo 16 da Constituição france-
sa (v. Carcassonne, 2007, pp. 111-115).
698 Um diploma devolvido pelo Presidente ao parlamento só pode ser confirmado por maioria de três
quintos dos deputados (artigo 73 da Constituição).
699 As medidas aprovadas através de lei habilitante de autorização caducam caso não sejam submetidas
a ratificação do parlamento dentro do prazo que essa mesma lei estabelecerá (artigo 77 da constitui-
ção).
700 Sobre o sistema de governo do Senegal v. Conac, 2011, pp. 82-83; Elgie, 2011a, pp. 8-10; Fall, 2012,
pp. 22-57; Khadre Lo, 2009, pp. 220-231; Nelson et al., 1974, pp. 174-179; Nijzink, Mozaffar & Azevedo,
2006, pp. 317-326; Thomas & Sissokho, 2005, pp. 100-103, 109-110 e 113-115.
701 Em 2007 os partidos da oposição apelaram ao boicote das eleições, na sequência da contestação à
forma como tinham decorrido as eleições presidências desse mesmo ano, ficando a participação eleito-
ral abaixo dos 35%. Também nas eleições legislativas de 2012 a participação rondou apenas os 37%,
mesmo sem os problemas registados no anterior escrutínio (v. Kelly, 2013, p. 906; Khadre Lo, 2009, p.
220).
702 No Senegal, desde a independência e até 1974, vigorou um regime de partido único, apesar de o
artigo 3 da Constituição aludir a “partidos políticos” no plural, remetendo para a lei a sua regulação. Em
1976 Senghor promoveu uma alteração constitucional que viabilizou o reconhecimento de três partidos
representando as correntes de pensamento social-democrata, liberal e marxista. Só em 1981 foi admiti-
da a livre constituição de partidos políticos, entrando o Senegal na senda do “integral multipartism”
(Kadre Lo, 2009, p. 224) pela mão do Presidente Abdou Diouf, recém-chegado ao poder (v. Hartmann,
2010, pp. 770-775; Kadre Lo, 2009, pp. 222-224).
703 Khadre Lo (2009, p. 233) considera que “the stranglehold of the Executive on the legislative process is
such that is unrealistic to talk of separation of powers”, aludindo ainda ao condicionamento do poder
judicial pelo Presidente.
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no modelo de funcionamento do sistema (v. Kelly, 2013, p. 907; Wahaman, 2014, pp.

221, 227-230).704

A situação evoluiu em 2012, 705 quando Wade foi derrotado por Macky Sall,706

apoiado por uma ampla coligação de partidos,707 e, pela primeira vez, a formação polí-

tica do Presidente, Aliança para a República, não obteve a maioria absoluta de deputa-

dos nas eleições legislativas desse mesmo ano,708 apesar da larguíssima maioria alcan-

çada pela coligação de que fazia parte (v. Fall, 2012, pp. 25-26; Galvan, 2009, pp. 492-

493; Khadre Lo, 2009, pp. Kelly, 2013, p. 905-908; Thomas & Sissokho, 2005, pp. 100-

101; Wing, 2008, p. 36).

II.1.7 Vietname do Sul

No Vietname do Sul709, de acordo com a Constituição de 1967, aprovada por

uma Assembleia Constituinte,710 o Presidente era eleito por voto universal, para man-

704 Wade contou com o apoio de outros partidos para a sua eleição e chegou a formar um Governo plu-
ral tendo como Primeiro-Ministro Moustapha Niasse, candidato posicionado em terceiro lugar na pri-
meira volta das presidenciais de 2000, que lhe deu o seu apoio para a segunda volta. No entanto, um
ano após tomar posse, Wade demitiu o Governo e nomeou um Primeiro-Ministro do seu partido, maio-
ritário no parlamento, retomando a prática dos anteriores Presidentes, com uma subordinação absoluta
do poder legislativo aos desígnios do chefe do Estado (v. Kelly, 2013, p. 907; Resnick, 2014, p. 55;
Wahaman, 2014, p. 230).
705 No índice da Freedom House o Senegal evoluiu de forma significativa, passando de uma classificação
“not free”, entre 1973 e 1975, a “partly free”, de 1976 a 2002, e a “free”, entre 2003 e 2008. Em 2009
retomou a anterior classificação de “partly free”, por degradação da variável “political rights” da pontu-
ação 2 para 3, recuperando o estatuto de “free” em 2013 (v. Freedom House, 2014).
706 Wade concorreu a uma terceira eleição após uma decisão do tribunal constitucional altamente con-
troversa, no sentido de que, não existindo limite de mandatos quando o Presidente foi eleito pela pri-
meira vez, em 2000, a Constituição de 2001 não poderia produzir efeitos retroativos. Assim, a possibili-
dade de reeleição em 2012 corresponderia a uma segunda eleição na vigência da norma que fixou o
limite de dois mandatos (v. Kelly, 2013. P. 905; “Senegal’s presidente can run”, 2013).
707 Para além dos partidos coligados em torno da candidatura de Sall, a mobilização do eleitorado a
favor da mudança que esta representava passou por uma intensa atividade de artistas, jornalistas e
outros cidadãos organizados, nomeadamente, no movimento “Y’en a Marre”, que se poderá traduzir
por “estamos fartos” (v. Nelson, 2014, pp. 13-14 e 27-29).
708 V. Kelly, 2013, p. 907.
709 A designação oficial era “República do Vietname” (v. Devereux, 1968, p. 627).
710 A eleição da Assembleia Constituinte, em 1966, marcou a transição do regime militar que vigorou
entre 1963 e 1967, ano em que, para além da aprovação da Constituição, foi eleito Presidente da Repú-
blica o general Nguyen Van Thieu, líder da última junta militar (v. Devereux, 1968, pp. 627-628; Donnel
& Joiner, 1967, pp. 58-59; Joiner, 1968, pp. 64-65). Anteriormente, e após a Conferência de Genebra, de
1954, que ditou a divisão dos territórios do Vietname que fizeram parte da Indochina francesa, foi insti-
tuída uma monarquia no Vietname do Sul. Um plebiscito realizado em 1955 determinou a queda do
monarca, assumindo o até então Primeiro-Ministro, general Ngo Dinh Diem, o cargo de Presidente da
nova República, que exerceu de forma autoritária, facilitada pelos poderes que a primeira Constituição,
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datos de quatro anos,711 e coexistia com um Governo liderado por um Primeiro-

Ministro que dependia da confiança do chefe do Estado e respondia também perante

o parlamento bicameral.712 Para além de poder nomear e demitir livremente o chefe

do executivo e determinar a reestruturação do Governo,713 o Presidente dirigia a polí-

tica nacional e presidia ao Conselho de Ministros, tinha poder de iniciativa legislativa e

de veto,714 representava a República do Vietname no exterior, era o comandante su-

premo das forças armadas e presidia ao Conselho Nacional de Segurança (v. Devereux,

1968, pp. 228-234; Hill, 2009, pp. 22-23; Joiner, 1968, pp. 61-62; MacDonald, 1967,

p.6; Sacks, 1967, pp. 523-524).

Alguns autores (Devereux, 1968, p. 628; Hill, 2008, p. 336; MacDonald, 1967, p.

1) classificam o sistema de governo do Vietnam do Sul como um sistema presidenci-

al,715 atendendo aos poderes do Presidente, mas o facto de a Constituição prever a

existência de um Primeiro-Ministro716 e de um Governo com algum nível de depen-

dência em relação ao parlamento,717 permite o enquadramento proposto por Elgie

(2011a, p. 8) no quadro dos sistemas semipresidenciais.

aprovada em 1956, conferiam ao chefe do Estado e do Governo, no quadro de um sistema de tipo pre-
sidencial (v. Hill, 2008,  pp. 335-336; Sacks, 1967, p. 516; Sidel, 2009, pp. 15-20).
711 O Presidente era eleito juntamente com o vice-Presidente, na mesma lista, podendo ambos ser ree-
leitos uma vez (v. Devereux, 1968, p. 628; MacDonald, 1967, p. 6).
712 Na verdade, o executivo enfrentava um risco diminuto de poder ser afastado por iniciativa parlamen-
tar, uma vez que uma recomendação ao Presidente nesse sentido carecia de aprovação por maioria de
dois terços dos membros das duas câmaras e, mesmo assim, o chefe do Estado podia recusar a demis-
são do Governo. Se isso acontecesse, só uma nova votação, desta vez por maioria de três quartos, impo-
ria uma tal decisão (v. Devereux, 1968, p. 629; MacDonald, 1967, p. 6).
713 Os demais membros do Governo eram nomeados pelo Presidente por proposta do Primeiro-Ministro
(v. Devereux, 1968, p. 629; MacDonald, 1967, p. 6).
714 O veto presidencial podia ser superado por nova votação conjunta das duas câmaras do parlamento,
por maioria absoluta dos respetivos membros (v. Devereux, 1968, p. 634; MacDolnald, 1967, p. 6).
715 Takahashi (1974, p. 7) considera que se tratava de um “bicameral parliamentary system” embora se
assemelhasse muito a uma “military dictatorship under President Thieu” devido ao facto de a maior
parte dos membros do parlamento serem militares e o chefe do Estado “frequently makes decrees gi-
ving himself emergency powers”.
716 Devereux (1968, p. 645) reconhece a importância do papel do Primeiro-Ministro, confessando-se
surpreendido porque “the constitution devotes so little attention to him”. Ainda assim, a lei fundamen-
tal fazia depender de proposta do Primeiro-Ministro a nomeação dos restantes membros do executivo
(v. Devereux, 1968, p. 629; MacDonald, 1967, p. 6), facto que marca uma importante diferença relati-
vamente aos sistemas presidenciais, ainda que se possa dizer que é um aspeto meramente formal, uma
vez que a escolha do Primeiro-Ministro era feita livremente pelo chefe do Estado e isso condicionava
muito a respetiva autonomia.
717 Apesar de serem exigidas maiorias qualificadas para impor a demissão do Governo, o facto é que os
respetivos membros podiam ser chamados a prestar contas perante o parlamento, a solicitação de um
terço dos membros de qualquer uma das câmaras (v. Devereux, 1968, pp. 629-630).
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A ordem constitucional estabelecida em 1967 sucumbiu com a conquista de

Saigão e do resto do território pelas forças do Norte, em 1975, e a consequente impo-

sição das normas fixadas na Constituição norte vietnamita de 1959 (v. Hill, pp. 334-

337; Sidel, 2009, pp. 22-24).

III.1.8 Burkina Faso

Em 1970, a ex-colónia francesa, então chamada Alto Volta, aprovou uma cons-

tituição de tipo semipresidencial e realizou eleições parlamentares, depois de um perí-

odo de ditadura militar.718

Quatro anos mais tarde voltou a cair em ditadura (v. Chérigny, 1979, pp. 163-

164) e, em 1991, foi aprovada uma nova Constituição de tipo semipresidencial, sendo

este o sistema de governo que vigorou, desde então e até ao final de outubro de 2014,

no Burkina Faso (v. Elgiea, 2011, pp. 8-9), num contexto de avanços, recuos e inciden-

tes graves719 num percurso sinuoso e interminável para a democracia720 (v. Hilgers,

718 Ao contrário do que aconteceu no Senegal, onde a normalidade constitucional nunca foi interrompi-
da, no Alto Volta/Burkina Faso ocorreram, entre 1966 e 1987, sucessivos golpes de Estado, intercalados
por curtos períodos de governos legitimados pelo voto. O primeiro Presidente após a independência,
em 1960, Maurice Yaméogo, governou sob um regime de partido único até ser derrubado em 1966.
Seguiu-se um regime militar que restaurou a democracia em 1970, verificando-se nova interrupção do
processo democrático em 1974, novas eleições em 1978, e três golpes de Estado em cadeia, em 1980,
1982 e 1983. Este último, encabeçado pelo capitão Thomas Sankara, assumiu um cariz que muitos con-
sideram revolucionário, envolvendo importantes sectores da população, assumindo alguma inspiração
marxista e introduzindo importantes transformações sociais (v. Harch, 2013, pp. 361-362). Em 1987 o
Presidente Sankara foi derrubado e morto por nova assomada encabeçada pelo capitão Blaise Compao-
ré, que se instalou no poder e promoveu a aprovação da Constituição de 1991 e a subsequente realiza-
ção de eleições, procurando legitimar a sua posição como chefe do Estado. Foi eleito em 1991, concor-
rendo, sem oposição, para um primeiro mandato de sete anos, sob os protestos e com uma abstenção
da ordem dos 75% (v. Somé & Bennett, 2001, pp. 276-279; Wing, 2008, p. 52).
719 Um dos mais graves sobressaltos que marcou a política do Burkina Faso durante a presidência de
Blaise Compaoré, antes da sua renúncia, em 2014, foi o assassinato, em dezembro de 1998, de Norbert
Zongo, escritor e jornalista, conhecido por denunciar os abusos dos detentores do poder. O crime nunca
foi esclarecido, apesar das suspeitas de envolvimento de elementos da guarda presidencial e de um
irmão de Compaoré. A reação interna e internacional a este episódio abalou o regime e obrigou Com-
paoré a reagir promovendo um processo de reconciliação nacional e introduzindo reformas, nomeada-
mente no sistema eleitoral, com destaque para a reintrodução na Constituição da regra da limitação de
mandatos presidenciais (v. Hagberg, 2002, pp. 220-225; Hilgers, 2010, pp. 351-354; Santiso & Loada,
2003, pp. 400-402). Mas o sentimento de impunidade relativamente às práticas criminosas dos círculos
do poder manteve-se e os incidentes repetiram-se, como ocorreu em 2010 e 2011, após o assassinato
de um estudante numa esquadra de polícia, originando nova onda de protestos e novas medidas de
exceção adotadas pelo Presidente, incluindo a substituição do Primeiro-Ministro (v. Hilgers & Loada,
2013, pp. 188-189).
720 Santiso e Loada (2003, p. 397) dão conta da evolução positiva dos mecanismos eleitorais que permiti-
ram o reconhecimento de que as eleições legislativas de 2002 “were conducted freely and fairly”. Des-
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2010, pp. 350-351, 355-356 e 358-359; Santiso & Loada, 2003, pp. 399-402; Wing,

2008, pp. 52-54).721

O chefe do Estado do Burkina Faso é eleito para mandatos de cinco anos,722

pode ser reeleito uma vez723 e dispõe de um leque de poderes semelhante aos do Pre-

sidente do Senegal, com algumas diferenças relevantes: i) a nomeação do Primeiro-

Ministro é feita pelo Presidente “au sein de la majorité à l’Assemblé nationale” (artigo

46 da Constituição, com a alteração introduzida em 2012);724 ii) o poder de veto é me-

nos efetivo porque um diploma vetado pode ser confirmado por maioria simples dos

deputados (artigo 48 da Constituição); iii) o Presidente do Burkina Faso preside ao

Conselho Superior da Magistratura, ao contrário do seu homólogo do Senegal (artigos

53 da Constituição do Burkina Faso e 90 da Constituição do Senegal); iv) o Presidente

do Burkina Faso não tem o poder de iniciativa legislativa, nem pode legislar mediante

autorização do parlamento (v. artigos 97 e 107).725

sas eleições resultou, pela primeira vez desde a instauração do regime constitucional de 1991, um par-
lamento com uma representação expressiva dos partidos da oposição, recuando o partido governamen-
tal, Congrès pour la Démocratie et le Progrès, CDP, de uma presença esmagadora de 101 deputados
num total de 111, para uma maioria absoluta de 57 mandatos (v. Santiso & Loada, 2003, p. 405). As mais
recentes eleições gerais, de 2012, para o parlamento e para os órgãos autárquicos, também foram con-
sideradas justas e livres pelos observadores internacionais (v. Pryce & Nascimento, 2014, p. 341). Nestas
eleições, o número de eleitores inscritos foi de cerca de 4,4 milhões, comparativamente com os 2,9
milhões de 2002, a participação eleitoral nas legislativas atingiu os 76%, apresentaram-se 74 partidos
políticos, 13 dos quais elegeram deputados e o CDP manteve a maioria absoluta com 70 deputados em
127 (v. Santiso & Loada, 2003, p. 406; Pryce & Nascimento, 2014, p. 340).
721 O índice da Freedom House de 2014 classifica o Burkina Faso como “partly free” (v. Freedom House,
2014).
722 No Burkina Faso a evolução do período de duração do mandato presidencial foi a inversa da verifica-
da no Senegal. Na versão inicial da Constituição de 1991 os mandatos tinham a duração de sete anos,
passando a durar cinco anos depois de alteração constitucional ocorrida em 2000 (v. nota ao artigo 37
da Constituição, in: Burkina Faso, 1991).
723 A Constituição de 1991 previa, no artigo 37, a limitação de mandatos, admitindo apenas uma reelei-
ção. Essa norma foi revogada em 1997, voltando a ser incluída na Constituição em 2000, depois da ree-
leição de Compaoré em 1998. A manobra permitiu duas novas reeleições, contadas desde a entrada em
vigor da alteração constitucional, com a aquiescência do Conselho Constitucional, integrado por seis
membros designados pelo Chefe do Estado e três indigitados pelo presidente do parlamento, então líder
do partido dominante (v. Burkina Faso, 1991, anotação ao artigo 37 da constituição; Hagberg, 2002, pp.
225-226; Hilgers & Mazzocchetti, 2013, p. 18; Loada, 2013, p. 274; Wing, 2008, p. 53). Em outubro de
2014, nova tentativa de reforma do artigo 37 da Constituição acabou por provocar a queda de Compao-
ré, nas circunstâncias referidas no texto.
724 Este condicionamento não está expresso na Constituição do Senegal (v. artigo 49), embora o Governo
responda simultaneamente perante o Presidente e o parlamento (artigo 53).
725 No caso do Burkina Faso é o Governo que pode exercer a função legislativa mediante autorização do
parlamento, em matérias da competência deste último (artigo 107 da Constituição).
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A prática política foi marcada, durante o período da presidência de Blaise Com-

paoré, por um absoluto domínio do Presidente e do seu todo-poderoso partido, Con-

grès por la Démocratie et le Progrès, CDP, apoiados pelas forças armadas, de onde o

Presidente era originário, por um aparelho da administração pública rendido ao parti-

do dominante e pelos chefes tradicionais, que contribuíam para a mobilização do signi-

ficativo eleitorado das zonas rurais,726 tudo isto perante uma oposição partidária divi-

dida e com escassa capacidade de mobilização (v. Hilgers & Loada, 2013, pp. 191-197;

Loada, 2013, pp. 270-274).

Em 31 de outubro de 2014, acossado por violentas manifestações na capital e

em algumas outras cidades, que incluíram a invasão da sede da Assembleia Nacional e

provocaram algumas mortes, em protesto pela tentativa de nova reforma do artigo 37

da Constituição (v. nota 723) para permitir outra reeleição (v. “Burkina Faso: mobilisa-

tion massive”, 2014, 30 de outubro), Compaoré renunciou e partiu para o exílio (v.

“Burkina Faso: le président Compaoré”, 2014, 31 de outubro).

A Constituição foi suspensa, por decisão dos militares que tentaram assumir o

poder (v. “Le jour où le colonel Zida”, 2014, 1 de novembro), mas foi reposta poucos

dias depois (v. “Au Burkina Faso, l’armée rétablit”, 2014, 15 de novembro), vigorando

em conjugação com uma “carta de transição” aprovada por consenso entre os partidos

políticos, os militares e representantes das igrejas e das autoridades tradicionais, fi-

cando estabelecido que se realizarão eleições presidenciais e legislativas no prazo de

um ano, não podendo candidatar-se, os principais727 titulares dos órgãos designados

para exercer funções durante o período de transição (v. Burkina Faso, 2014; “Burkina

Faso: la transition acceptée”, 2014, 14 de novembro).728

726 80% da população continua a residir nas zonas rurais (v. Hilgers & Mazzocchetti, 2013, p. 15).
727 Não podiam ser candidatos às eleições presidenciais e legislativas seguintes o Chefe de Estado, os
membros do Governo e o presidente do órgão legislativo de transição, composto por representantes
dos partidos políticos, das forças armadas e das organizações da sociedade civil (cf. artigos 4, 12, 13 e 16
da carta da transição, in Burkina Faso, 2014).
728 Foi designado para a chefia do Estado no período da transição Michel Kafondo, um diplomata que
representou o seu país junto das Nações Unidas (v. “Un diplomate désigné”, 2014, 17 de novembro).
Para exercer o cargo de Primeiro-Ministro o Presidente Kafondo nomeou o tenente-coronel Isaac Zida,
que começou por pretender liderar uma transição de cariz militar, rejeitada pela população e pela co-
munidade internacional (v. “Burkina Faso: l’armée soutient Zida”, 2014, 1 de novembro; “Burkina: le
lieutenant-colonel Zida”, 2014, 19 de novembro).
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O quadro futuro que parece resultar das referidas deliberações é o da manu-

tenção do sistema semipresidencial,729 a funcionar plenamente depois das eleições

presidenciais e legislativas realizadas a 29 de novembro de 2015.730

Conclusão:

Um primeiro indicador que permite comparar as diferentes formas de funcio-

namento do sistema semipresidencial nos países pioneiros apresentados é o referente

aos poderes constitucionalmente cometidos ao Presidente da República. Para proce-

der a essa comparação aplica-se o critério seguido no Quadro I/6, no Capítulo I, quanto

à seleção das variáveis a comparar, e a medida de intensidade proposta originariamen-

te por Shugart e Carey (1992), com os ajustamentos feitos por Metcalf (2000).

Os valores apresentados resultam da aplicação direta dos critérios enunciados

por Metcalf (2000, pp. 668-673). Importa, no entanto, clarificar a situação do poder de

veto dos Presidentes da Alemanha de Weimar e da Islândia, que não pode ser ignora-

do apesar de as condições do seu exercício serem menos comuns do que as identifica-

das por aquela autora (v. p. 671). Os três casos ocorridos na Islândia demonstram sufi-

cientemente a importância deste poder, englobado por Shugart e Carey (1992, p. 155)

no âmbito mais geral do poder de convocação de referendo. Embora nos dois casos a

convocação do referendo se inscreva expressamente no contexto da apreciação pelo

Presidente de um diploma aprovado no parlamento (v. artigo 73, primeiro parágrafo,

da constituição de Weimar e artigo 26 da constituição da Islândia), aceita-se a opção

destes autores, ainda que não fosse descabido, em particular no caso da Islândia, ins-

crever a pontuação respetiva na coluna do veto e não na do referendo. Isto porque: i)

o Presidente só tem poder para desencadear um referendo se rejeitar uma lei aprova-

729 Durante a transição, o Presidente, eleito por um colégio com 23 representantes dos partidos, dos
militares, das organizações da sociedade civil, e das autoridades religiosas e tradicionais (artigo 8 da
carta da transição) continua a dispor dos poderes previstos na constituição de 1991, conjugados com as
normas da carta de transição. As repetidas referências à constituição de 1991 contidas na carta de tran-
sição e a fixação do prazo de um ano para realização de eleições presidenciais e legislativas são indícios
claros no sentido da manutenção do sistema de governo consagrado na lei fundamental.
730 Das eleições presidenciais saiu vencedor, à primeira volta, com 53,5% dos votos, Roch Marc Kaboré,
um político veterano, de tinha sido Primeiro-Ministro durante a presidência de Compaoré, do qual se
afastou formando um novo partido, Mouvement du Peuple pour le Progrès - MPP. As eleições decorre-
ram com normalidade e o principal candidato vencido deslocou-se à sede do MPP para felicitar o ven-
dedor (v. “Burkina Faso: Roch Marc Kaboré”, 2015, 1 de dezembro”).
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da pelo parlamento; ii) a decisão do chefe do Estado pode implicar a invalidação da lei

mesmo sem realização de referendo, funcionando como um veto puro e simples, caso

a maioria parlamente prefira desistir da sua iniciativa a enfrentar o resultado da con-

sulta popular, como aconteceu em 2004.

Na aplicação dos enunciados aos casos em estudo, sempre que surgiram dúvi-

das sobre a melhor forma de interpretar os critérios de Metcalf recorreu-se à compa-

ração das situações concretas com os exemplos apresentados pela autora (Metcalf,

2000, p. 675).731

Tabela III/1: Poderes presidenciais nos semipresidencialismos pioneiros
Constituições Poderes presidenciais

Legislativos Não legislativos

Total
Não vigentes

Em vigor
Veto RI D/E IL Ref FG DG Dis

Finlândia (1919-1991) 1 0 0 0 0 2 1 4 8
Finlândia (1991-1999) 1 0 0 0 0 1 1 1 4

Finlândia (2000…) 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Weimar  (1919-1933) 0 0 2 0 2 1 4 4 13

Irlanda  (1937…) 0 4 0 0 0 0 0 1 5
Irlanda (projeto 2014) sa sa sa sa sa sa sa sa 5
Cuba  (1940-1952) 3 0 1 0 0 4 4 0 12

Islândia  (1944…) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Islândia (projeto 2012) 0 0 0 0 2 1 0 4 7
Senegal (1970-1983) 3 4 2 0 1 1 4 1 15
Senegal  (1991-2001) 3 1 2 0 1 1 4 1 13

Senegal (2001…) 3 1 2 0 1 1 4 3 15
Vietname do Sul (1967-1975) 2 0 1 1 0 1 4 0 9

Burkina Faso (1991…)
Alto Volta (1970-1974)

1
1

0
0

1
1

0
0

4
0

1
1

1
1

3
1

11
5

Fonte: Autor, com base em Metcalf, 2000 e nos textos constitucionais respetivos.732

Legenda: RI = recurso de inconstitucionalidade; D/E = Decreto; medidas de exceção; IL = iniciativa legis-
lativa; Ref = convocação de referendo; FG = formação do Governo; DG = demissão do Governo;

Dis = dissolução do parlamento; sa = sem alteração.

731 A dúvida mais relevante prendeu-se com o poder de nomeação do Primeiro-Ministro e demais mem-
bros do Governo. A formulação de Metcalf (2000, pp. 769 e 672-673), confirmada com os casos contidos
na tabela que apresenta, conduz, por exemplo, à revisão da pontuação inicialmente atribuída por
Shugart & Carey (1992, p. 155) à República de Weimar, passando, neste item, de 4 para 1. A única pon-
tuação 4 será a da Cuba, porque só neste caso o chefe do Estado podia nomear livremente todos os
membros do Governo, não carecendo de proposta do indigitado Primeiro-Ministro nem de confirmação
por parte do parlamento.
732 Exceto no caso do Vietname do Sul, em que, na falta do texto constitucional, se recorreu às análises
feitas por Devereux (1968), MacDonald (1967), Sacks (1967) e Sidel (2009).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

213

Os semipresidencialismos pioneiros funcionaram em quatro continentes com

uma amplitude grande de poderes,733 variável entre uma pontuação mínima de 2, cor-

respondente às situações vigentes na Finlândia e na Islândia, e o máximo de 15, no

Senegal.

O poder de veto, sob diferentes modalidades, é o que se encontra mais presen-

te,734 seguido dos poderes de formação do Governo e de dissolução do parlamento,

enquanto os poderes de iniciativa legislativa e de recurso de inconstitucionalidade são

os apontados com menor frequência.

O conjunto de poderes presidenciais, com destaque para o de demitir livremen-

te o Governo, permite enquadrar quatro casos, Weimar, Cuba, Senegal (1970-1983) e

Vietname do Sul, como sistemas de tipo president-parliamentary, enquanto os restan-

tes seriam de tipo premier-presidential, segundo a definição de Shugar e Carey (1992,

pp. 23-25).735 No entanto, aquele escasso número de quatro casos não permite retirar

conclusões consistentes quanto a uma das matérias em que a diferenciação dos referi-

dos dois sistemas tem sido mais explorada, a sobrevivência dos regimes. De facto: i) no

Senegal o regime continuou a evoluir num processo de transição para uma democracia

plena, passando por sucessivas reformas constitucionais, alternando o sistema presi-

dencial e o semipresidencial, com respeito pelos procedimentos previstos na lei fun-

733 Pode surpreender a pontuação atribuída à Irlanda, mas ela decorre diretamente da aplicação da
proposta de Metcalf que pontua com 4 o poder de recurso de inconstitucionalidade quando o Presiden-
te é a única entidade que o pode exercer preventivamente. Independentemente de ser legítimo questi-
onar se esta opção é a mais equilibrada, por comparação, por exemplo, com o poder de veto, em que o
valor 4 corresponde a um veto definitivo, não revertível por ação posterior do parlamento, a escolha da
forma de avaliação implica a sua aplicação integral. Aliás, o mesmo exercício comparativo poderia ser
feito em relação a outros poderes, com idêntico resultado. Por isso, adiante se apresentará uma dife-
rente proposta metodológica para suportar a presente investigação, tentando atenuar este tipo de ris-
cos (Capítulo IV).
734 Incluindo as situações de Weimar e da Islândia, consideradas na coluna do referendo pelas razões
explicitadas no texto.
735 O enquadramento proposto só coincide com a avaliação dos próprios autores em relação aos casos
de Weimar, Finlândia e Islândia. Na sua obra não incluem referências ao Alto Volta/Burkina Faso, nem
ao Vietname do Sul e, quanto aos restantes, consideram que: i) a Irlanda é um sistema parlamentar; ii)
Cuba e o Senegal eram sistemas presidenciais (Shugart & Carey, 1992, pp. 40-41). O caso do Senegal não
oferece dúvida, uma vez que se analisa a situação anterior a 1991, ano em que foi restabelecido o sis-
tema semipresidencial. Quanto à Irlanda, a ponderação do poder de recurso de inconstitucionalidade,
de harmonia com a proposta de Metcalf, pode fundamentar a classificação como premier-presidential,
embora se reconheça que são muitas as reservas à respetiva inclusão entre os sistemas híbridos. Final-
mente, a classificação de Cuba como um sistema presidencial não encontra eco nos autores atrás cita-
dos, como Loewenstein, Stokes e outros.
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damental; ii) o Vietname do Sul736 sucumbiu em resultado da derrota militar; iii) só nos

outros dois casos o funcionamento do sistema de governo pode ser apontado como

uma das causas, entre outras, que terão precipitado a queda da República de Weimar

e facilitado o golpe de Estado de 1952 em Cuba.

Outro aspeto relevante a destacar é o facto de o semipresidencialismo sobrevi-

ver nos cinco países em que continua vigente, com sinais contraditórios quanto às ten-

dências evolutivas: i) gradual perda de poderes do Presidente e reforço do papel do

Primeiro-Ministro e do parlamento, na Finlândia; ii) manutenção do papel discreto do

chefe do Estado, na Irlanda; iii) proposta, referendada mas não concretizada, de refor-

ço efetivo dos poderes presidenciais, na Islândia; iv) aperfeiçoamento do sistema, no

Senegal e no Burkina Faso, com contenção dos excessos de concentração de poderes

no chefe do Estado, nomeadamente através da atenuação do seu papel dominante

sobre os outros agentes, decorrente mais da debilidade das instituições do que da pre-

visão constitucional.

Em síntese, parece que se pode retirar da experiência dos semipresidencialis-

mos pioneiros o reconhecimento da natureza maleável do sistema, como uma carate-

rística forte, sinalizada pela variação da amplitude dos poderes presidenciais e pela

capacidade de evolução, tanto no sentido do seu reforço, como no sentido inverso.

III.2 Áustria e França, dois modelos extremos

Os sistemas de governo austríaco e francês são frequentemente apresentados

como paradigmáticos das formas extremas de funcionamento do semipresidencialismo

na Europa Ocidental, ou seja, dos subtipos em que o Presidente exerce menos e mais

poderes, respetivamente (v. Duverger, 1980, pp. 169-172; Elgie, 1999, p. 13; Novais,

2007, pp. 202 e 210-211).737

736 No Vietname do Sul não se chegou a concluir o processo de transição para a democracia que a apro-
vação da Constituição de 1967 e a realização de eleições presidenciais e parlamentares pré-anunciavam,
dadas as circunstâncias da guerra que o país enfrentava e o consequente domínio dos militares sobre a
vida política (v. King, 1971, pp. 403-404, 408, 417-420; Takahashi, 1974, p. 334).
737No caso da França, o paradigma refere-se às situações de maioria parlamentar identificada com o
Presidente e não aos períodos de coabitação (v. Duhamel, 2009, p. 445; Novais, 2007, p. 202).
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No entanto, nos dois casos, a classificação como sistemas de governo de tipo

semipresidencial não é consensual.

Para muitos (Le Divellec, 1998, p. 176; Koja, 1997, p. 75; Lijphart, 1997a, p. 153;

Linz, 1997, pp. 102, 112 e 120; Metcalf, 2000, pp. 675-678; Sartori, 1994a, pp. 126-127;

Siaroff, 2003a, pp. 307-308),738 a prática política remete irremediavelmente a Áustria

para a esfera dos sistemas parlamentares, ainda que o Presidente seja eleito por voto

universal e a letra da Constituição lhe reserve alguns poderes que não são habitual-

mente cometidos aos Chefes de Estado nas Repúblicas parlamentares. Este último as-

peto revela-se crucial para aqueles outros que sustentam que a natureza de um siste-

ma de governo se define a partir do quadro constitucional, que pode admitir, em qual-

quer momento, o uso de poderes a que habitualmente o Chefe de Estado não recorre

(v. Duverger, 1978, p. 44; Novais, 2007, pp. 143 e 182), o que permite, mesmo para

além do recurso às definições menos exigentes de Elgie (1999, p. 13) e de Frison-Roche

(2005, p. 23), considerar a Áustria como semipresidencialista739 (v. Elgie, 2011b, pp.

83-90; Novais, 2007, pp. 202-207; Roper, 2002, pp. 262 e 268-269; Schleiter & Morgan-

Jones, 2009c, p. 673; Wu, 2011, p. 24).740

Quanto à V República Francesa, inspiradora imediata do conceito de semipresi-

dencialismo (v. Duverger, 1970, pp. 277-279; 1980, p. 165), alguns académicos gaule-

ses têm resistido a esta qualificação, questionando o próprio conceito ou alheando-se

dele, preferindo outras designações para o sistema de governo do seu país741: i) siste-

ma “parlementaire” (Carcassonne, 2007, p. 57); ii) sistema parlamentar com “correctif

présidentiel” (Colliard, 1978, pp. 280-281); iii) “régime tantôt présidentialiste, tantôt

738 V. ainda Mainwaring, 1993, pp. 202-203; Pallaver, 2010, pp. 207-208; Samuels & Shugart, 2010, pp.
84, 88, 100 e 257; Stepan & Skach, 1993, pp. 6 e 8.
739 Duverger expressou, desde o início (v. 1970, pp. 279-280), uma dúvida persistente sobre a classifica-
ção do sistema de governo austríaco, ora designando-o “régime semi-présidentiel” (1974, p. 122; 1978,
pp. 18-19 e 42), ainda que funcionando efetivamente como um sistema parlamentar (1980, p 167), ora
afirmando que se trata de um “régime d’apparence semi-présidentiel” (1986, p. 9), ou “très proche du
régime parlementaire classique” (1996, pp. 115-116).
740 Também Shugart e Carey (1992, p. 160), sem se alongarem em fundamentações, incluem a Áustria
entre os sistemas semipresidenciais, do subtipo premier-presidential.
741 Entre os autores franceses também há quem adote a designação proposta por Duverger, como é o
caso de Andréani (2007, p. 32) e de Parodi (1997, p. 295). Pelo seu lado, Duhamel (2009, pp. 376 e 444-
445) aceita a designação de “régime semi-présidentiel” que funciona fora dos períodos de coabitação
segundo “un système politique présidentialiste” (sobre a distinção que o constitucionalista francês faz
entre “régime” e “système” v. Duhamel, 1987, p. 587 e 2009, p. 444).
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parlementariste” (Massot, 1999, p. 132);742 iv) “régime parlementaire à pratiques al-

ternatives” (Picard,1981, p. 223); v) “régime parlementaire rationalisé” (Auvret, 1998,

pp. 1517-1521); vi) “régime parlementaire bireprésentatif” (Cohendet, 1999, pp. 34-

35).743 Apesar de tais reservas, a que se juntam as de outros autores como Kaiser

(1997, p. 424) e Siaroff (2003a, p. 307),744a apresentação da França como um sistema

semipresidencial e um dos casos mais relevantes para o estudo do semipresidencialis-

mo tem vindo a consolidar-se de uma forma muito generalizada, acompanhando a

evolução crescente do número de países que adotam este sistema de governo (v. Du-

verger, 1980, 165-166; Elgie, 1999, pp. 83-85; Lijphart, 2004, p. 102; Linz, 1997, pp.

100-113; Neto & Lobo, 2014, p. 436; Novais, 2007, pp. 211s; Passarelli, 2010a, p. 5;

Roper, 2002, p. 255; Sartori, 1994a, pp. 121-125; Schleiter & Morgan-Jones, 2009c, pp.

665-666; Shugart & Carey, 1992, pp. 23 e 56-61; Skach, 2007, pp. 98-100; Sousa, 1977,

p. 10).745

O entendimento acolhido para efeitos da presente investigação é o de que o

semipresidencialismo é o sistema de governo vigente tanto na Áustria como na França,

em linha, em relação a este último caso, com o pensamento mais generalizadamente

aceite e, em relação ao primeiro, com a posição daqueles que não desvalorizam a letra

da Constituição e recordam que um poder adormecido pode ser ativado em caso de

necessidade, como demonstrou recentemente o Presidente Grímsson, na Islândia.

742 Em sentido convergente com Massot, também Beau (2001, pp. 30-31) considera que a Constituição
da V República consagra um sistema de alternância entre fases de natureza presidencial e fases de natu-
reza parlamentar. De igual modo, Peyrefitte (1999, pp.24-28) constata a diferença entre um sistema
com uma prática presidencial fora dos períodos de coabitação e “gouvernemental et parlementaire” nos
referidos períodos, enquanto Lavroff, 1999, p. 999) usa, respetivamente, as designações de “République
présidentielle” e de “régime parlementaire avec un président de la République investi de pouvoirs im-
portants”.
743 Outro académico de origem francesa, Jean Poulard (1990, p. 244), sem citar Duverger, carateriza o
sistema francês como híbrido, tendo como caraterísticas principais “a double-headed executive made
up of the president of the Republic who is not a mere figurehead, has real powers, and is directly elect-
ed for a term of seven years and of a prime minister, chosen by the president but responsible to the
National Assembly…”. Sem usar a designação de sistema semipresidencial, este autor elenca todas as
caraterísticas que Duverger identifica na sua definição (v. Duverger, 1980, p. 166).
744 Segundo Steffani, citado por Strohmeier (2012, p. 181), o sistema de governo francês é um sistema
parlamentar “with presidential dominance”. Kaiser (1997, p. 424) e Siaroff (2003, p. 307) também citam
aquele autor, destacando a sua proposta, complementada por este último com a designação opcional
de “presidential parliamentarianism”.
745 V. também Anckar, 2012, p. 122; Bahro, Bayerlein & Veser, 1998, p. 205; Baylis, 1996, p. 299; Chang,
2014, p. 32; Lane & Ersson, 2003, pp. 119 e 121; Marranni, 2009, p. 69; Massari, 1996, pp. 9-10; Morais,
1998, p. 22.
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III.2.1 Origem do semipresidencialismo na Áustria e em França

O sistema de governo semipresidencial surgiu em momentos históricos muito

distintos, na Áustria e em França, desenvolvendo-se em contextos sociais e políticos

igualmente muito diferenciados e conduzindo a resultados diametralmente opostos.

III. 2.1.1 Áustria

A previsão da eleição do chefe do Estado por voto universal direto, introduzida

em 1929 na Constituição austríaca de 1920, não se concretizou antes de 1951, ano em

que Theodor Körner venceu as primeiras eleições presidenciais realizadas em confor-

midade com a referida previsão (v. Prakke, 2004, p. 22).

A opção por um sistema de governo com um Presidente eleito por voto popular

terá sido inspirada pela Constituição de Weimar, então vigente na Alemanha, e, tal

como neste país e também na Finlândia, terá resultado de um compromisso entre os

sociais-democratas, do Partido Social Democrático dos Trabalhadores, SDAPÖ746 de-

fensores de um sistema parlamentar, e os conservadores, do Partido Social Cristão, CS,

que preferiam um Chefe de Estado forte que moderasse os poderes dos partidos polí-

ticos e de um parlamento dividido e polarizado, aos quais atribuíam as dificuldades de

formação de governos estáveis747 (v. Le Divellec, 1996, pp. 937-940).

Apesar de aprovada a eleição do Presidente por voto popular em 1929, um con-

junto de circunstâncias adiou a sua concretização durante mais de duas décadas. O

chefe do Estado em exercício à data da revisão constitucional, Wilhelm Miklas, que

tinha sido eleito em 1928, na câmara baixa do parlamento, nos termos da Constituição

de 1920, permaneceu em funções e encetou um segundo mandato após ser reeleito,

da mesma forma, em 1932, na sequência de um entendimento entre os partidos para

evitar eleições presidenciais num momento de grave crise económica e social provo-

cada pela grande depressão. Em 1933, embora tentasse (v. Scheuch, 1989, p. 185), o

Presidente não conseguiu evitar a assunção de plenos poderes pelo Chanceler Engel-

746 O Partido Social Democrático dos Trabalhadores, ilegalizado em 1934, foi reconstituído com o nome
de Partido Socialista da Áustria, após a recuperação da independência, e passou a adotar o nome atual,
Partido Social Democrata da Áustria, SPÖ, a partir de 1991 (v. Hloušek, 2006, pp. 24 e 27).
747 Le Divellec (1996, p. 938) refere a existência de catorze governos entre 1920 e 1929.
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bert Dollfuss, líder do seu partido, que, em 1934, impôs outra Constituição e um regi-

me autoritário de partido único,748 o movimento de inspiração fascista Frente Patrióti-

ca. Dollfuss foi assassinado749 nesse mesmo ano e Miklas acabou por cessar funções

em 1938 no contexto da anexação da Áustria pela Alemanha (v. Botz, 2006, pp. 189-

190 e 197; Le Divellec, 1996, pp. 940-942; Scheuch, 1989, pp. 184-188; Steininger,

2002, pp. 101-112). Depois da recuperação da independência, em 1945, foi reposta a

Constituição de 1920, com as alterações introduzidas em 1929, mas os principais par-

tidos, entretanto reconstituídos, acordaram eleger para a chefia do Estado, no parla-

mento, 750 o social-democrata Karl Renner, que liderara o Governo que garantiu a tran-

sição democrática até à realização de eleições, adiando, uma vez mais, a prevista elei-

ção por voto universal. Renner permaneceu no cargo até à sua morte, em 1950, e, nos

termos da Constituição, a presidência foi, então, assumida pelo chefe do executivo, o

democrata-cristão Leopold Figl, até à realização das primeiras eleições presidenciais,

em 1951 (v. Bishof, 2000, pp. 208-211; Sweet, 1946, pp. 350-353).

O consenso quanto à eleição de Renner sinalizou o modelo de funcionamento

do sistema político austríaco depois de 1945, assente no entendimento entre os dois

grande partidos, 751 o Partido Social Democrata da Áustria, SPÖ, e o Partido Popular

Austríaco, ÖVP,752 encarado como uma necessidade para evitar a reabertura das feri-

das do passado753 e institucionalizado como um instrumento de estabilidade política e

748 O SDAPÖ foi ilegalizado, num clima de guerra civil, com elevado número de mortos, em fevereiro de
1934 (v. Botz, 2006, p. 189; Maderthaner, 2002, pp. 65-66).
749 Dollfuss, que ilegalizou também o partido nazi austríaco, tentando evitar a ameaça da anexação pela
Alemanha e optando por uma aproximação a Mussolini, acabou por ser assassinado pelos nazis, numa
tentativa de golpe de Estado fracassada (v. Maderthaner, 2002, pp. 54-56; Pelinka, 1988, p. 71; Scheuch,
1989, pp. 187-188; Steininger, 2002, pp. 103-104).
750 As eleições legislativas tiveram lugar a 25 de novembro de 1945 e, a seguir, Renner foi eleito Presi-
dente da República, tendo merecido o voto unânime dos deputados que compunham o novo parlamen-
to (v. Sweet, 1946, pp. 359-360).
751 A partilha do poder dentro da “grande coligação” ficou instituída segundo um mecanismo de distri-
buição proporcional dos cargos, aos diferentes níveis do Estado e das empresas públicas, conhecido
como a regra Proporz. Esta regra é aplicada também nos Estados federados e nas autarquias para de-
terminar a composição dos respetivos órgãos executivos, de forma proporcional entre os partidos mais
votados (v. Aichholzer & Willmann, 2014, p. 58; Bischof, 2000, pp. 211-212; Le Divellec, 1998, pp. 170-
173; Pasteur, 1999, pp. 87-88; Secher, 1958, pp. 794-798).
752 A “grande coligação” tem governado a Áustria durante largos períodos, desde a recuperação da in-
dependência, nomeadamente de 1945 a 1966, de 1987 a 2000 e a partir de 2007 (v. Aichholzer & Will-
mann, 2014, p. 63; Bischof, 2000, p. 213; Hluošek, 2006, pp. 29-30; Luther, 2009, pp. 1049 e 1058-1060).
753 O consenso político alargado foi também encarado como uma forma de afirmar a vontade política da
Áustria, como um todo, perante a tutela do “conselho dos aliados”, formado por representantes das
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de partilha do poder (v. Aichholzer & Willmann, 2014, pp.  Bischof, 2000, pp. 212-213;

Botz, 2006, pp. 195-196; Hloušek, 2006, p. 28).754

Desde então, a Áustria teve sete Presidentes eleitos por voto universal, quatro

dos quais do SPÖ, três do ÖVP e um independente.

A eleição é feita por escrutínio maioritário a duas voltas e os mandatos têm a

duração de seis anos, com a possibilidade de reeleição uma única vez (artigo 60 da

Constituição).

Nenhum dos Presidentes austríacos eleitos teve, antes ou depois de assumir o

cargo, um papel liderante nos respetivos partidos políticos, facto que, para alguns au-

tores (v. Duverger, 1978, pp. 97-97; Le Divellec, 1996, pp. 944-946), ajuda a explicar o

escasso protagonismo habitualmente assumido na política nacional.

III.2.1.2 França

Em França, o sistema de governo semipresidencial surgiu em 1962, com a pri-

meira revisão da Constituição de 1958 que fundou a V República. Os dois momentos

potências vencedoras da segunda guerra mundial, ao qual eram submetidas as medidas legislativas, do
Governo e do parlamento, nos anos imediatos ao fim do conflito (v. Rauchensteiner, 2002, pp. 238-241).
754 A concertação nos âmbitos político, social e económico, tem sido o paradigma do funcionamento da
sociedade austríaca, apontada como exemplo de sucesso de uma prática neocorporativa que contribuiu
para o desenvolvimento económico e para a paz social (v. Pasteur, 1999, pp. 55-62; Siaroff, 1999, pp.
179-184, 190-194 e 197-199). A partir da década de setenta do século passado, com o surgimento de
novos partidos políticos, com a internacionalização da economia e também perante as crises económi-
cas que afetaram a Europa, o modelo enfrentou alguns desafios, dos quais saiu fragilizado, continuando,
no entanto, a desempenhar um importante papel (v. Fleck, 2001, pp. 63-64; Gerlich, Grande & Müller,
1988; Kittel, 2000, pp. 124-126; Luther, 2009, pp. 1056-1058; Paster, 2014, pp. 971-973 e 985-986). A
integração na União Europeia, em 1995, implicou também uma redução da margem de concertação de
políticas a nível interno, contribuindo, na opinião de Pelinka (2002, pp. 324-329 e 338-341), para a de-
cadência da “consociational democracy” austríaca, impulsionada com o afastamento do SPÖ do poder e
a coligação do ÖVP com o populista Partido da Liberdade Austríaco, FPÖ, em fevereiro de 2000 (v. Kar-
lhofer, 2010). Embora o modelo consensual não tenha sido abandonado, nomeadamente no plano das
relações trabalhadores/empregadores (v. Paster, 2014, pp. 971 e 980-985), o regresso da “grande coli-
gação”, em 2007, não atenuou as clivagens que se têm acentuado na sociedade austríaca, nomeada-
mente em temas como a imigração e a integração europeia (v. Aichholzer, Kritzinger, Wagner &
Zeglovits, 2014, 120-121; Luther, 2008, pp. 1006-1010; Luther, 2009, pp. 1053-1060). A “grande coliga-
ção” renovou-se em 2013 com o mais baixo apoio parlamentar de sempre, face a um crescimento acen-
tuado do FPÖ e dos Verdes, acompanhado do surgimento de dois novos partidos, de inspiração liberal, o
eurocético Team Stronach, batizado com o nome do seu líder, um empresário de sucesso, e o NEOS – A
Nova Áustria, enquanto desaparecia da cena parlamentar a Aliança para o Futuro da Áustria, BZÖ, resul-
tante de uma cisão do FPÖ (v. Aichholzer, Kritzinger, Wagner & Zeglovits, 2014, pp. 113-114 e 130-131;
Dolezal & Zeglovits, 2014, pp. 646-651)
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estão associados à figura e à vontade do general de Gaulle, chamado a liderar o Go-

verno perante uma grave crise nacional e, depois, eleito chefe do Estado, por um colé-

gio eleitoral,755 em 1958, e reeleito nas primeiras eleições por voto popular da V Repú-

blica,756 em 1965 (v. Chevalier, Carcassonne e Duhamel, 2009, pp. 5-8 e 115-119; Sé-

gur, 2014, pp. 9, 56 e 59; Teyssier, 2011, pp. 31-33, 135-140).

Aproveitando duas conjunturas críticas marcantes, a ameaça de golpe de Esta-

do de 1958757 e a independência da Argélia, em 1962,758 de Gaulle apelou diretamente

ao eleitorado para fazer aprovar, em referendo, uma Constituição que Duverger (1959,

pp. 103-104 e 107-129) considerou de cariz orleanista759 e, depois, para introduzir a

755 O colégio eleitoral era formado por cerca de oitenta mil pessoas, incluindo os membros do parlamen-
to, dos conselhos gerais regionais e das assembleias dos territórios ultramarinos, bem como represen-
tantes eleitos nos conselhos municipais (v. Lafroff, 1999, pp. 447-448: Teyssier, 2011, p. 51).
756 As eleições de 1965 foram as segundas presidenciais por voto universal direto na história da França.
As primeiras tiveram lugar em 1848, quando Louis-Napoleón Bonaparte foi eleito Presidente da Segunda
República, que durou até 1852, ano em o chefe do Estado se proclamou Imperador, adotando o nome
de Napoleão III, depois do golpe de Estado que desencadeou, em dezembro de 1851, para contornar a
recusa do parlamento da sua proposta de alteração da Constituição no sentido de permitir que fosse
reeleito para um segundo mandato (v. Abbott, 1868, pp. 358-366 e 504-511; Duverger, 1996, pp. 103-
105). Este episódio foi repetidamente invocado no debate em torno da alteração da Constituição da V
República, em 1962, por parte dos adversários da eleição direta do chefe do Estado (v. Teyssier, 2011,
pp. 102-103)
757 As divergências quanto à evolução do conflito na Argélia, nomeadamente depois da abertura mani-
festada pelo Primeiro-Ministro, Pierre Pfimlin, para encetar um processo negocial com os independen-
tistas, desencadearam um levantamento político-militar em Argel e, depois, na Córsega, e a ameaça
latente de uma intervenção castrense em Paris, gerando um clima de grande apreensão, a que o general
de Gaulle respondeu com uma declaração pública afirmando que se encontrava “prêt à assumer les
pouvoirs de la République” (cit. in: Chevallier, Carcassonne & Duhamel, 2009, p. 3). Nessa altura, “le plus
illustre des français”, como foi então designado pelo chefe do Estado, René Coty (cit. in: Chevallier, Car-
cassonne & Duhamel, 2009, p. 5), no momento do anúncio da sua indigitação para formar Governo,
estava afastado da vida política, depois de ter liderado o Governo provisório no final da segunda guerra
mundial e de ter criado, em 1947, o seu partido político, Rassemblement du Peuple Français – RPF (v.
Chevallier, Carcassonne & Duhamel, 2009, pp. 1-7; Debré, 1978, pp. 824-825; Ségur, 2014, pp. 7-9; Teys-
sier, 2011, pp. 30-37).
758 O acordo para a independência da Argélia foi ratificado em referendo com o voto favorável de quase
91% dos votantes, em março de 1962. Em agosto do mesmo ano, de Gaulle sofreu um atentado, levado
a cabo por militares descontentes com a solução do conflito argelino, e, em outubro, a Assembleia Naci-
onal aprovou um voto de censura ao Governo contra a proposta de reforma constitucional para a elei-
ção do chefe do Estado por voto popular. Esta deliberação teve consequências desastrosas para os opo-
sitores, uma vez que o Presidente dissolveu a câmara baixa do parlamento, convocou um referendo
sobre a reforma constitucional, que foi aprovada, e convocou eleições legislativas das quais resultou “le
fait majoritaire”, “une majorité dominée par le Président de la République” (Duhamel, 2009, p. 406), a
maioria absoluta coesa à volta do partido gaulista, Union pour la nouvelle République – UNR, criado em
1958, depois do primeiro referendo constitucional (v. Chevallier, Carcassonne & Duhamel, 2009, pp. 82-
98; Lavroff, 1999, pp. 359-361 e 929-930; Ségur, 2014, pp. 56-57; Rouquan, 2005, pp. 78-84; Teyssier,
2011, pp. 84 e 108-110).
759 Assim qualificada por conferir ao Presidente poderes consideráveis, que iam muito para além dos
habitualmente atribuídos aos Chefes de Estado nos sistemas parlamentares, sendo a designação prove-
niente do paralelo que é feito, no direito constitucional, com os poderes de que dispôs Louis-Philippe
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eleição presidencial por voto popular, instituindo o sistema que ficaria conhecido co-

mo semipresidencial.

A aprovação de uma nova Constituição tinha sido uma das condições apresen-

tadas por Charles de Gaulle ao Presidente René Coty e aos partidos representados na

Assembleia Nacional quando foi convidado a formar Governo, em 1958. O general viu

a experiência do funcionamento da IV República760 como demonstração do fracasso da

Constituição aprovada em 1946, quando ele liderava o Governo de transição (v. Debré,

1978, pp. 822-826),761 e sabia que o momento que a França atravessava exigia uma

diferente resposta institucional, que perdurasse para além do período de seis meses

em que, de acordo com a outra exigência que formulou, governou com poderes abso-

lutos, por delegação do parlamento (v. Chevalier, Carcassonne & Duhamel, 2009, p. 6;

Duhamel, 2009, p. 393; Lavroff, 1999, p. 64). Uma resposta que incluísse o reconheci-

mento do papel liderante do chefe do Estado, fornecendo-lhe os instrumentos neces-

sários para superar as crises e os bloqueamentos que pudessem surgir de um sistema

de partidos incapaz de gerar maiorias estáveis, incluindo a possibilidade de dissolver a

Assembleia Nacional e de convocar referendos, bem como poderes de exceção para

agir em caso da ameaça grave à Nação e às instituições (v. Chevalier, Carcassonne &

Duhamel, 2009, pp. 15 e 19-21; Debré, 1978, pp. 827-828; Denquin, 1998, pp. 1590-

1591; Ségur, 2014, pp. 14-15).

Para poder concretizar a reforma constitucional foi preciso alterar previamente

o artigo 90 da Constituição de 1946, que fixava o procedimento de revisão mediante a

d’Orléans de acordo com a Carta Constitucional de 1830 (sobre os regimes de tipo orleanista v. Duaha-
mel, 1999, p. 110; Duverger, 1959, pp. 103-104; Miranda, 2004, pp. 396-402). Uma Constituição que
consagrou “un chef d’Etat digne de ce non”, no dizer de Michel Debré (1978, pp. 827-828).
760 A IV República foi marcada por um parlamento unicameral fragmentado e polarizado, capaz de gerar,
simultaneamente, várias maiorias contraditórias, que se anulavam ao sabor dos interesses conjunturais
de cada partido, dando origem a vinte governos num período de doze anos (v. Duhamel, 2009, pp. 152-
157).
761 De Gaulle, que foi o Presidente do Governo de transição, acumulando as funções de chefe do Estado
e do executivo, entre a recuperação da independência, em 1945, e a fundação da IV República, em
1946, manifestou oposição às duas propostas sucessivas de nova Constituição por entender que concen-
travam demasiados poderes no parlamento. A primeira, aprovada pelos deputados eleitos em 1945, foi
rejeitada em referendo. A segunda, elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita em 1946, acabou
por ser aprovada, também por via referendária, com o eleitorado muito dividido, obtendo cerca de 9,3
milhões de votos favoráveis e 8,2 milhões de votos contra (v. Lavroff, 1999, pp. 57-58).
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aprovação das alterações na Assembleia Nacional, seguida de referendo.762 Com recur-

so a um procedimento questionado por muitos (v. Duahamel, 2009, pp. 393-398),763 o

parlamento delegou764 no Governo os seus poderes constitucionais para que este pu-

desse aprovar a proposta765 de nova Constituição a submeter ao eleitorado (v. Cheva-

lier, Carcassonne & Duhamel, 2009, p. 6; Ségur, 2014, pp. 9-12).766

Em 1962 de Gaulle recorreu, uma vez mais, a um expediente de duvidosa cons-

titucionalidade767 para introduzir a eleição presidencial por voto popular, direto e uni-

versal. Invocou o artigo 11 da Constituição, que permite ao chefe do Estado, por pro-

posta do Governo, submeter a referendo projetos de lei “sur l’organisation des pou-

voirs publics”, para promover uma reforma constitucional à margem do estabelecido

no Título XVI, artigo 89, da lei fundamental, que regula expressamente os procedimen-

tos da revisão constitucional. E fê-lo depois de dissolver a Assembleia Nacional, que se

havia manifestado contrária a tal opção, ao aprovar uma moção de censura ao Gover-

no que a tinha anunciado. A reforma foi aprovada por larga maioria, embora com uma

participação no referendo menor do que a registada em 1958 (v. Chevalier, Carcasson-

ne & Duhamel, 2009, pp. 85-95; Duhamel, 2009, pp. 460-461 e 479-482; Ségur, 2014,

pp. 48-50 e 56-57; Teyssier, 2011, pp. 104-108).768

Por via plebiscitária, sem participação direta do parlamento, mas com conside-

rável suporte do eleitorado, estava instituído o sistema semipresidencial.

762 Duahmael (2009, pp. 479-480) considera que, através do procedimento normal de revisão e, desig-
nadamente, sem recurso ao referendo, “la Constitution de 1958 ne serait pas ce qu’elle est”, porque os
deputados nunca teriam aprovado algumas das mais relevantes medidas estruturantes do sistema de
governo, incluindo “l’attribution de pouvoirs propres au président de la République, parmi lesquels un
recours quasi discrétionnaire à la dissolution”. Tal como não teriam aprovado, em 1962, a eleição do
chefe do Estado por voto popular.
763 Duhamel (2009, pp. 393-397) resume os argumentos no sentido da ilegalidade da decisão e no senti-
do inverso, concluindo que a V República “est née par une procédure légale” (p. 397).
764 Formalmente tratou-se de uma “decisão pré-constituinte” (Beau, apud Canotilho, 2003, p.77), visan-
do desencadear um “procedimento constituinte direto” a partir de uma proposta do Governo a subme-
ter a um “procedimento referendário justo” (Canotilho, 2003, p. 80).
765 Os trabalhos de preparação do projeto de revisão foram dirigidos por Michel Debré, então Ministro
da Justiça, e acompanhados por um comité consultivo que incluía 16 deputados, 10 senadores e 13
personalidades designadas pelo Governo. Antes da aprovação em Conselho de Ministros foi ainda sub-
metido a parecer, não vinculativo, do Conselho de Estado (v. Lavroff, 1999, pp. 65-68).
766 Com uma participação no referendo de 83% dos eleitores, a proposta obteve a aprovação de 79% dos
votantes (v. Duhamel, 2009, p. 487; Lavroff, 1999, pp. 68-69).
767 Neste caso, Duhamel (2009, p. 480) é categórico ao afirmar: “la lettre de la Constitution était violée".
768 O sim obteve 62% dos votos, com uma abstenção de 23% (v. Chevalier, Carcassonne & Duahmel,
2009, p. 94; Teyssier, 2011, p. 108).
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Um dos elementos centrais da controvérsia sobre esta classificação do sistema

de governo francês reside no facto de ele poder assumir diferentes formas, entre dois

extremos:769 i) um sistema em que o chefe do Estado lidera a ação executiva e dispõe

de uma maioria parlamentar que lhe é afeta;770 ii) ou um sistema em que a ação go-

vernativa é dirigida por um Primeiro-Ministro apoiado por uma maioria parlamentar

adversa ao Presidente da República.771 Estas distintas formas de funcionamento,772

longe de constituírem uma demonstração da fragilidade do conceito de semipresiden-

cialismo, integram o próprio conceito, por natureza dúctil, como explicou Duverger

(1980, p. 167), como posteriormente tem sido reconhecido por outros autores (v. Ca-

nas, 2004, pp. 102-107; Cheibub, 2009, pp. 1305-1398; Elgie, 2007, pp. 59-63; Novais,

2007, pp. 186-189; Pasquino, 1996, pp. 130-133) e como a diversidade de funciona-

mento dos semipresidencialismos pioneiros, atrás descrita, exemplifica.

Mesmo quando o Presidente decide formar um Governo minoritário do seu

partido, como fez Miterrand, com Rocard como Primeiro-Ministro, ou quando não li-

dera o maior partido da maioria que lhe é afim, como aconteceu durante o mandato

769 As diferenças entre o exercício dos poderes presidenciais, constitucionais e de facto, nas duas situa-
ções extremas, encontram-se bem sistematizadas por Colliard (1994) e serão desenvolvidas adiante.
770 Nestas situações, não se trata de funcionar como um sistema presidencial. O sistema de governo
francês nunca pode funcionar como um sistema presidencial, porque, entre outras razões: i) dispõe de
um Primeiro-Ministro que chefia um Governo que depende do parlamento e pode ser demitido na se-
quência da aprovação de uma moção de censura (artigos 21 e 50 da Constituição); ii) o parlamento pode
ser dissolvido pelo chefe do Estado, por sua iniciativa (artigo 12 da Constituição). Estes dois elementos
contrariam a natureza da separação de poderes rígida que carateriza os sistemas presidenciais clássicos
(v. Canotilho, 2003, pp. 585-587; Duverger, 1978, p. 27; Linz, 1997, pp. 31-32; Novais, 2007, pp. 64-65;
Shugart & Carey, 1992, p. 19; Skach, 2005, pp. 12-13).
771 Este modelo de funcionamento tão pouco pode ser adequadamente caraterizado como parlamentar
porque, ao contrário do que acontece geralmente nos sistemas parlamentares (v. Canotilho, 2003, pp.
583; Duverger, 1978, pp. 27-28; Linz, 1997, p. 31, Novais, 2007, pp. 64-65; Skach, 2005, pp. 12-13), exis-
tem duas instituições legitimadas pelo voto popular direto, o parlamento e o Presidente da República
(artigos 6 e 24 da Constituição), e este continua a deter importantes poderes expressamente consagra-
dos na Constituição, entre os quais o de dissolver livremente a Assembleia Nacional, sem outras restri-
ções que o limite temporal de um ano após a realização de eleições depois de uma dissolução (artigo 12
da Constituição).
772 Marranni (2009, pp. 69-75) propõe três categorias para as diferentes situações de articulação entre o
Presidente francês e o parlamento: i) “pure synchronization”, quando, em mandatos com diferentes
durações, como ocorreu até à reforma constitucional de 2000, a sintonia entre a maioria parlamentar e
o Presidente decorre dos resultados de eleições não concorrentes; ii) “forced synchronization”, se a
sintonia resulta de eleições legislativas realizadas imediatamente após as presidenciais, em mandados
com a mesma duração previsível; iii) “non synchronization”, quando das eleições parlamentares resulta
uma maioria adversa ao Presidente.
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de Giscard d’Estaing,773 o sistema continua a funcionar centrado no chefe do Estado,

ainda que a intervenção do parlamento seja de uma natureza diferente, obrigando a

processos negociais mais apurados: i) com os partidos da oposição aproveitando a po-

larização existente na Assembleia Nacional, para fazer passar as iniciativas dos gover-

nos minoritários; ii) dentro da maioria absoluta na qual o maior partido não é o do Pre-

sidente (v. Duahamel, 2009, pp. 408-411; Grossman & Sauger, 2009, pp. 424-425).

O parlamento também foi o cenário escolhido pelos Primeiros-Ministros nome-

ados nos períodos de coabitação para demonstrarem, logo no início dos mandatos, a

sua legitimidade autónoma da legitimidade presidencial (v. Peyrefitte, 1999. pp. 30-

31), com recurso ao artigo 49 da Constituição, obtendo o apoio da maioria absoluta de

que dispunham para aprovação do respetivo programa de governo, como fez Chirac

em 1986, ou de uma declaração de política geral, como aconteceu com Balladour, em

1993, e com Jospin, em 1997 (v. Duhamel, 2009, pp. 408-411; Maus, 1999, pp. 72-73;

Peyrefitte, 1999, p. 30). 774

O Presidente é eleito por voto maioritário, com previsão de uma segunda volta

entre os dois candidatos mais votados caso nenhum reúna a maioria absoluta no pri-

meiro escrutínio (artigo 7 da constituição). Em 2008 foi fixado o limite de dois manda-

tos consecutivos mediante a alteração do artigo 6 da Constituição.775

A reforma constitucional de 2000 reduziu o mandato presidencial de sete para

cinco anos (artigo 6 da Constituição), facilitando a convergência776 entre os mandatos

773 Duverger (1978, pp. 199-208), escrevendo Écheq au Roi no decurso do mandato de Giscard, preconi-
zou dificuldades acrescidas para este modelo centrado no Presidente, após a demissão do Primeiro-
Ministro Jacques Chirac, líder do maior partido da coligação governamental afim ao chefe do Estado.
Mas, neste caso, as suas previsões não se concretizaram de forma significativa, como ele mesmo reco-
nheceu no prefácio da edição portuguesa da mesma obra (1980, p. 14).
774 Chirac foi, dos três, o Primeiro-Ministro que mais recorreu ao artigo 49 da constituição, submetendo
duas declarações de política geral perante a Assembleia Nacional e três perante o Senado (v. Maus,
1999, pp. 73-74).
775 Anteriormente não existia qualquer limite, mas nenhum dos Presidentes da V República cumpriu
mais do que dois mandatos.
776 Embora a convergência não seja automática, dado que os resultados eleitorais podem ditar outra
solução e o Presidente continua a poder dissolver a Assembleia Nacional, encurtando o respetivo perío-
do de mandato e interrompendo o ciclo, o certo é que isso não acontece desde a realização das primei-
ras eleições sob o novo regime, em 2002, registando-se já três períodos completos de mandatos con-
vergentes de cinco anos, contrastando com o que aconteceu anteriormente (v. Duhamel, 2009, pp. 527-
529).
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presidenciais e parlamentares.777 A realização de eleições presidenciais e legislativas

concorrentes favorece “le fait majoritaire”( Duhamel, 2009, p. 406), jogando a favor do

Presidente eleito e dos partidos que o apoiaram, situação que a prática tem confirma-

do em França (v. Grossman & Sauger, 2009, pp. 434-436; Kuhn, 2013, pp. 111-112;

Marrani, 2009, p. 73-74; Ysmal, 2003, pp. 944-945; Ysmal, 2008, pp. 976-977).

Durante toda a V República é possível identificar distintas fases do funciona-

mento do sistema semipresidencial, com predomínio claro dos períodos em que este-

ve presente “le fait majoritaire” (v. Duhamel, 2009, p. 406), seguindo-se os de coabita-

ção. Para além destes, importa referenciar a fase inicial, plebiscitária, de consolidação

do sistema de governo, entre 1958 e 1962, fortemente marcada pela personalidade de

Charles de Gaulle,778 e as duas situações já referidas do mandato de Giscard d’Estaing

e dos Governos minoritários de Michel Rocard, que Duhamel (2009, p. 408) designa

como “présidentialisme rationalisé”.779

Uma particularidade a destacar nos períodos de coabitação é o facto de terem

funcionado como fases de regeneração da imagem do chefe do Estado, com o desgas-

te da ação governativa a ser canalizado para o chefe do Governo. Este efeito, demons-

trado em estudos de opinião (v. Parodi, 2002, p. 499), tornou-se particularmente evi-

dente em cada uma das eleições presidenciais seguintes às três coabitações, nas quais

777 Para permitir o ajustamento dos atos eleitorais, o mandato dos deputados em funções à data da
alteração do artigo 6 da Constituição foi ampliado em onze semanas, o que viabilizou a realização das
eleições legislativas de 2002 depois das presidenciais do mesmo ano (v. Marrani, 2009, pp. 73-74).
778 O Presidente contava com uma maioria parlamentar constituída pelos deputados do UNR e aliados,
muitos dos quais independentes, que não resistiu à moção de censura de 1962 sobre a proposta de
reforma constitucional (v. Lavroff, 1999, pp. 928-929).
779 O fim dos ciclos de alternância entre Chefes do Estado originários dos dois blocos tradicionais de
centro esquerda e de centro direita, que se adivinhava face à impopularidade do Presidente Hollande, à
debilidade da oposição, ainda não recuperada da derrota de Sarkozy em 2012, e à afirmação da Frente
Nacional sob a liderança de Marine Le Pen, poderia dar origem a uma fase nova do funcionamento da V
República. A vitória da FN nas eleições de 2014 para o Parlamento Europeu, conjugada com a manifesta
dificuldade de penetração territorial evidenciada nas eleições autárquicas do mesmo ano, sugeria um
cenário que se confirmou em 2017: Le Pen foi à segunda volta das presidenciais, mas a FN conseguiu
eleger um número insignificante de deputados (v. Grunberg, 2014, pp. 460-462; Kuhn, 2014; Shields,
2014, pp. 504-508). Apesar da queda (esperada) dos blocos tradicionais, o sistema mantém-se a funcio-
nar sob a batuta do Presidente, graças ao sucesso de Emmanuel Macron e de La République en Marche,
a formação que este ex-ministro de Hollande pôs de pé para suportar a sua candidatura presidencial,
acabando por vencer as presidenciais e obter uma ampla maioria parlamentar. Sobre as eleições de
2017 v. Gougou e Persico, 2017, pp. 303-308 e Résultats des élections législatives de 2017, in Ministère
de L’Intérieur, acedido em 2 de agosto de 2017, em https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-
resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/FE.html
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todos os Primeiros-Ministros se candidataram e todos foram derrotados: i) em 1988,

Miterrand alcançou o segundo mandato vencendo Jacques Chirac (v. Chevalier, Car-

cassonne & Duhamel, 2009, p. 359); ii) em 1995, Balladour, chefe do executivo de coa-

bitação na fase final do segundo mandato de Miterrand, foi afastado logo na primeira

volta das eleições ganhas por Chirac (v. Chevalier, Carcassonne & Duhamel, 2009, pp.

413-414);780 iii) em 2002, Chirac foi reeleito e Jospin, chefe do executivo no mais largo

período de coabitação, não conseguiu chegar à segunda volta, ficando atrás de Jean-

Marie le Pen, que o Presidente incumbente derrotou facilmente, recolhendo 82% dos

votos contra 18% do líder da Frente Nacional (v. Laver, Benoit & Sauger, 2006, p. 672).

III.2.2 Poderes presidenciais na Áustria e em França

Numa revisão da bibliografia principal sobre os poderes presidenciais na Áustria

e em França, convirá começar por tentar perceber o contraste entre as avaliações fei-

tas por Shugart e Carey (1992, p. 155), por Metcalf (2000, p. 675) e por Siaroff (2003a,

p. 299), no quadro das respetivas propostas de ponderação dos poderes dos chefes de

Estado.

Trata-se de um contraste muito acentuado entre a proposta de Shugart e Ca-

rey, que consideram equiparados os poderes do chefe do Estado dos dois países atri-

buindo a mesma pontuação a ambos, e a de Siaroff, que imputa a pontuação mínima

ao Presidente da Áustria e, ao da França, uma pontuação próxima da máxima. Metcalf,

revendo o trabalho de Shugart e Carey, encontra diferenças significativas entre ambos

os casos, sem chegar, no entanto, à avaliação extremada que Siaroff sustenta.781

780 O Presidente cessante, François Miterrand, não se apresentou ao eleitorado, sendo candidato do
Partido Socialista Leonel Jospin, que perdeu na segunda volta (v. Chevallier, Carcassonne & Duhamel,
2009, pp. 413-414).
781 Shugart e Carey (1992, p. 155) classificam os dois países com 5 e Siaroff (2003a, p. 299) atribui 1 pon-
to à Áustria, correspondente à eleição direta do Presidente, e 7 pontos à França, embora, em boa ver-
dade, pudessem ser 8, o máximo (v. Siaroff, 2003a, p. 305), se tivesse sido considerada a realização de
eleições presidenciais e legislativas quase simultâneas como ocorre desde 2002. Metcalf (2000, p. 675)
pontua a Áustria com 4 e a França com 9. Os valores absolutos só são comparáveis entre as propostas
de Shugart e Carey e de Metcalf, uma vez que ambos empregam uma mesma escala de intensidade,
com valores de 1 a 4 para cada poder considerado. Siaroff recorre a variáveis de tipo dummy, com valo-
res de 0 e 1.
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Tabela III/2: Poderes dos Presidentes austríaco e francês: Shugart & Carey (1992),
Metcalf (2000) e Siaroff (2003a)

Variáveis consideradas782

Áustria França

Shugart
& Carey

Metcalf Siaroff Shugart
& Carey

Metcalf Siaroff

Eleição direta do Presidente nc nc 1 nc nc 1
Eleições concorrentes nc nc 0 nc nc 0783

Papel central na formação do
Governo 1 1 0 1 1 1
Poder de dissolução do
Parlamento 4 4 0 3 3 1
Poder de demissão do Governo 0 0 - 0 1 -784

Poderes discricionários de
nomeação nc nc 0 nc nc 1785

Poder de presidir ao Conselho
de Ministros nc nc 0 nc nc 1
Poder de veto 0 0 0 0 1 1
Recurso de
inconstitucionalidade nc 0 nc nc 1 nc
Poderes de decreto 0 0 nc 1 1 nc
Convocação de referendo 0 0 nc 0 1 nc
Papel central na política externa nc nc 0 nc nc 1

Total 5 5 1 5 9 7
Fonte: Shugart & Carey, 1992, p. 155; Metcalf, 2000, p. 657; Siaroff, 2003a, p. 299.

Legenda: nc = variável não considerada pelo autor.

A primeira conclusão a extrair da Tabela III/2 é a de que os autores recorrem a

critérios muito diferentes para a formação do seu modelo analítico. Para além de tanto

782 Só foram incluídas as variáveis com alguma pontuação nos casos em análise, de acordo com os crité-
rios de Shugart e Carey (1992, p. 155), de Metcalf (2000, p. 675) e de Siaroff (2003a, p. 299).
783 França tem eleições do tipo “honeymoon” (Siaroff, 2003a, p. 303) desde 2002.
784 Para Siaroff o poder de demissão não é mencionado autonomamente. Está inserido no que ele de-
signa por “central role in government formation” (2003a, p. 304). O autor considera que o Presidente
francês possui esse poder, fora das situações de coabitação (2003a, p. 294), e que o Chefe de Estado
austríaco não o possui (2003a, p. 299).
785 Há uma certa redundância entre a terceira e a oitava variáveis da proposta de Siaroff (2003a, pp. 302
e 304), respetivamente “discretionary appointment powers” e “central role in government formation”
(o critério de ordenação das variáveis na Tabela III/2 não coincide com o do autor). Em ambas é valori-
zado o poder dos Presidentes para escolher o Primeiro-Ministro com pequenas nuanças terminológicas:
“discretionary appointment”, na terceira variável; “ability to select”, na oitava. É certo que, no primeiro
caso, se incluem, para além do chefe do Governo “other cabinet ministers, high court judges, senior
military figures and/or central bankers” e, no segundo, se acrescenta, a capacidade para afastar o chefe
do executivo “and/or a given party as part of the cabinet”. A concentração dos poderes em relação ao
chefe do executivo e aos Ministros na segunda destas variáveis, como pareceria adequado face à sua
designação, tornaria mais claros os critérios de validação da primeira. Especialmente porque nela é
possível optar entre “and” e “or”, o que permite reduzir o leque das entidades referidas. Esta questão é
relevante para os casos em análise, como adiante se verá (v. nota 804).
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Shugart e Carey como Metcalf usarem uma medida de intensidade para avaliar cada

poder e Siaroff uma regra dicotómica, como atrás já foi explicado, apenas quatro das

doze variáveis relacionadas com os dois países são comuns a todos os modelos. Por

outro lado, tanto Metcalf como Siaroff enfatizam a necessidade de atender à prática

política, para além da mera previsão constitucional, invocando ambos o caso francês e

a diferença entre as situações de coabitação e aquelas em que o Presidente dispõe de

maioria parlamentar (v. Metcalf, 2000, pp. 667-668; Siaroff, 2003a, p. 303).

No entanto, tal preocupação não se reflete de forma nítida na sua pontuação,

sendo certo que o critério de Siaroff, sem possibilidade de introduzir uma ponderação

de intensidade relativa ao exercício de cada poder, dificulta a diferenciação entre am-

bas as situações.786

Para aprofundar a comparação entre os dois casos, importa pois ponderar a

previsão constitucional a par da prática política e identificar o conjunto alargado dos

poderes considerados mais relevantes. Para este efeito conjugam-se as variáveis cons-

tantes do Quadro I/10, que representam a base de maior consenso entre os vários

autores citados, com as listadas na Tabela III/2, só parcialmente coincidentes com as

primeiras mas efetivamente significativas na avaliação das situações concretas da Áus-

tria e da França, como decorre do facto de todas elas merecerem pontuação.

O Quadro seguinte sintetiza o resultado da análise comparada dos dois casos,

adotando como princípios básicos: i) A interpretação prevalecente das normas consti-

tucionais, quando a mesma não é consensual; ii) A prática política dominante desde

que os dois países dispõem de um Chefe de Estado eleito por voto universal.787

786 Essa dificuldade é particularmente evidente no que respeita à ponderação dos poderes de formação
e de demissão do Governo pontuados com 1 (entre a opção 0 ou 1) por Siaroff, que os avalia num único
item, o que agrava o problema, e também com 1 (entre a opção 0 ou 4) por Shugart e Carey e por
Metcalf, relativamente à primeira parte, e com 0 por Shugart e Carey e 1 por Metcalf, quanto à demis-
são do executivo. Fora dos períodos de coabitação o Presidente francês tem um poder efetivamente
muito significativo na formação e na demissão do Governo, como adiante se detalhará, enquanto em
coabitação o poder de formação do Governo fica consideravelmente condicionado e o poder de demis-
são do executivo dependerá em absoluto da vontade do parlamento e do Primeiro-Ministro.
787 1951 na Áustria (v. Prakke, 2004, p. 22) e 1965 em França (v. Chevallier, Carcassonne & Duhamel,
2009, p. 108).
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Quadro III/2: Poderes presidenciais na Áustria e em França

Variáveis consideradas

Áustria França
Previsão

constitucional
Prática

política
Previsão

constitucional
Prática

política788

Eleição direta do Presidente Sim Sim Sim Sim
Eleições concorrentes Não Não Não Sim
Papel central na formação do Governo Sim Sim Sim Sim
Poder de dissolução do parlamento Partilhado Não Sim Sim
Poder de demissão do Governo Sim Não Não Sim
Poderes discricionários de nomeação Não Não Sim Sim
Poder de presidir ao Conselho
de Ministros Não Não Sim Sim
Poder de veto Não Não Partilhado Não
Recurso de inconstitucionalidade Não Não Sim Não
Iniciativa legislativa Não Não Não Sim
Poderes de decreto Não Não Sim Não
Convocação de referendo Não Não Sim Sim
Papel central na política externa Não Não Não Sim

Fonte: Elaboração própria, com base nas Constituições da Áustria e da França e em Koja, 1984, Müller,
1999, Prakke, 2004, Schäffer, 1998 e Stelzer, 2011, em relação à Áustria, e Carcassonne, 2007, Colliard,

1994, Duhamel, 2003, Formery, 2011; Portelli, 1999 e Rouvillois, 2009, em relação à França.

Em relação à Áustria789, a ponderação expressa no Quadro III/2 tem em conta

os seguintes poderes previstos na Constituição em vigor:790 i) nomeação do Chanceler

federal e formação do Governo (artigo 70); ii) demissão do Governo (artigo 70/1); iii)

dissolução do Conselho Nacional791 (artigo 29/1). De entre estes, só os poderes de no-

meação do Chanceler federal e de demissão do executivo podem ser exercidos livre-

mente (artigo 70/1),792 uma vez que o artigo 67/1 da Constituição estabelece que, à

falta de disposição em contrário, “todos os atos do Presidente Federal realizam-se sob

788 A prática política dominante corresponde às situações de convergência das maiorias presidencial e
parlamentar. Só no período de 1986 a 2002 se verificou o contrário, com nove anos de coabitação num
total de dezasseis. Antes de 1986 nunca tinha ocorrido e não voltou a ocorrer depois de 2002. Sobre
esta matéria, v. Duhamel, 2008, pp. 19-20 e Peyrefitte, 1999, pp. 25-27.
789 Os Presidentes austríacos têm aceitado, invariavelmente, assumir o papel discreto que a prática foi
estabelecendo, por razões históricas relacionadas com as circunstâncias em que a Constituição passou a
prever a eleição direta do chefe do Estado, pela forma muito estável, até há pouco tempo, do sistema
partidário e pela capacidade de geração de consensos que era característica da sociedade austríaca.
Estes dois últimos fatores têm evoluído, mas o perfil da ação presidencial não se tem alterado significa-
tivamente (v. Le Divellec, 1996; Müller, 1999, pp. 23-26 e 45-46).
790 V. Koja, 1984, pp. 231-240; Müller, 1999, pp. 29-38; Pelinka, 2008, pp. 32-33; Prakke, 2004, pp. 24-
25; Schäffer, 1996, pp. 547-558.
791 Nationalrat, a câmara baixa do parlamento.
792 A nomeação e demissão de Ministros depende de proposta do chefe do executivo (artigo 70/1 da
Constituição). A demissão pode decorrer também de resolução do Conselho Nacional negando a confi-
ança ao Governo ou a algum dos seus membros em particular (artigo 74 da Constituição). Sobre esta
matéria v. Müller, 1999, p. 34.
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proposta do Governo Federal ou do Ministro Federal competente” (versão em portu-

guês in: Gouveia, 2000 p. 123), estando também sujeitos a referenda do chefe do exe-

cutivo ou de um Ministro (artigo 67/2). A dissolução do Conselho Federal encontra-se

condicionada por esta norma, tratando-se, assim, de um poder partilhado.

Quanto aos demais poderes constantes do Quadro III/2: i) o chefe do Estado

não preside ao Conselho de Ministros (v. artigo 69/2 da Constituição) e não tem capa-

cidade de iniciativa legislativa (v. artigo 65) nem o poder de submeter ao Tribunal

Constitucional a apreciação da constitucionalidade dos diplomas que lhe sejam presen-

tes (v. artigo 140); ii) não dispõe de poderes discricionários de nomeação,793 uma vez

que todas as nomeações dependem de proposta do Governo e, no caso dos juízes do

Tribunal Constitucional, também do parlamento794; iii) tem competência para promul-

gar os diplomas de âmbito federal, mas não se pode dizer que disponha de verdadeiro

poder de veto (artigo 47/1);795 iv) embora possa emitir decretos em situações de

emergência (artigo 18), esse poder é tão condicionado e de duração tão limitada que

não cabe no conceito796 adotado;797 v) convoca os referendos (artigo 44/3) mas é obri-

gado a fazê-lo (artigo 43), sendo a iniciativa sempre do Conselho Nacional ou do Go-

793 O Presidente tem uma competência muito vasta em matéria de nomeação de funcionários federais,
sempre sujeita, no entanto, a proposta do Governo, que ele pode aceitar ou recusar (v. artigo 65/2/a).
794 Em relação aos lugares que vagassem no Tribunal Constitucional cujo preenchimento dependesse de
proposta do parlamento, podia escolher um de entre três nomes indicados. Tradicionalmente escolhia o
primeiro, mas Thomas Klestil quebrou a tradição optando pelo terceiro nome num desses processos de
designação, o que levou o parlamento a alterar a Constituição, em 1994, no sentido de passar a ser
proposto um único nome (v. Müller, 1999, p. 37 e Stlezer, 2011, p. 116).
795 A opinião prevalecente é a de que o Presidente austríaco não dispõe do poder de veto, mas há quem
defenda o contrário, ainda que em circunstâncias muito restritas (v. Koja, 1984, p. 233; Müller, 1999, pp.
37-38), com base no artigo 47 da Constituição, que estabelece que “a conclusão das leis federais, con-
forme o disposto na Constituição, é autenticada pela promulgação do Presidente da República” (versão
em português in Gouveia, 2000, p. 108). Esta disposição permitiria que, perante uma norma que consi-
derasse flagrantemente inconstitucional, o chefe do Estado recusasse a promulgação. Tal situação nun-
ca tinha ocorrido (v. Müller, 1999, p. 38) até que, em 2008, Heinz Fisher, invocando a violação do artigo
7 da Constituição, que consagra o princípio da igualdade perante a lei, se recusou a promulgar um di-
ploma, tendo o parlamento acolhido o veredicto do Presidente, alterando a norma questionada (v. Stel-
zer, 2011, p 120). O precedente poderá ter efeitos futuros em circunstâncias idênticas, que não deixarão
de ser sempre muito excecionais, mantendo-se o princípio geral de que a verificação da constitucionali-
dade cabe ao Tribunal Constitucional, depois de as leis estarem em vigor e sem qualquer intervenção do
chefe do Estado, podendo este atuar, como fez Fisher, apenas se a inconstitucionalidade for tão óbvia
que não ofereça margem para dúvidas (v. Stelzer, 2011, p. 120).
796 Sobre o conceito de “poder de decreto” v. Metcalf, 2000, p. 671; Shugart e Carey, 1992, p. 151 e
Siaroff, 2003a, p. 304.
797 O exercício de poderes de emergência só pode ocorrer se o parlamento não estiver reunido nem o
conseguir fazer em tempo útil e depende de proposta do Governo, autorizado pela comissão permanen-
te do Conselho Nacional, tendo a duração limitada a quatro semanas, prazo máximo para a sua confir-
mação pelo parlamento (v. Müller, 1999, p. 38).
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verno, sujeita, neste caso, a prévia aprovação do parlamento (artigos 43 e 46/3);798 vi)

representa a República no exterior, mas todos os seus poderes em matéria de política

externa dependem de proposta do Governo, sendo geralmente aceite que a este cabe

a condução dessa política (artigos 65/1 e 67).799

Em conclusão, cabem no Quadro III/2 apenas os poderes “dramáticos”, reto-

mando o conceito de Novais (2010, p. 243), mas a prática política revela uma atuação

muito discreta do chefe do Estado em relação a todos eles. Müller (2004, pp. 29-34)

assinala algumas situações em que o Presidente teve uma intervenção efetiva quanto

à formação do Governo, o que faz deste o único dos referidos poderes com alguma

expressão real.800 Nunca, desde que o chefe do Estado passou a ser eleito por voto

popular, em 1951,801 um Governo foi demitido ou o Conselho Nacional dissolvido. Mül-

ler (2004, p. 46) considera que o Presidente austríaco não é um mero “state notary”

porque a autolimitação em relação ao uso de certos poderes lhe confere “moral au-

thority and not just formal powers in the case of crisis situations”, as quais nunca terão

ocorrido no pós-guerra.

Relativamente à França, a distinção entre a previsão constitucional e a prática

política revela-se mais complexa, uma vez que esta última varia substancialmente nos

períodos de convergência entre a maioria presidencial e a maioria parlamentar e nos

de coabitação. Naquele caso, o Presidente dirige a política nacional, contando com

uma maioria parlamentar que o reconhece como líder e um Primeiro-Ministro da sua

confiança que aceita uma subordinação não prevista na Constituição. Em coabitação, a

prática política conforma-se com a prescrição constitucional, assumindo o executivo o

papel que a lei fundamental lhe reserva, apoiado na maioria de que dispõe no parla-

mento (v. Ardant & Duhamel, 1999, pp. 8, 13, 15-17 e 22; Colliard, 1994, pp. 17-24;

Massot, 1999, p. 113).

798 V. Stelzer, 2011, pp. 84-86.
799 V. Müller, 1999, p. 35; Pelinka, 2008, p. 33.
800Le Divellec (1996, p. 949-950) reconhece a intervenção presidencial na formação de alguns governos,
mas desvaloriza essa função considerando que, habitualmente, os dois maiores partidos se entendem
para a formação dos executivos sem necessidade de mediação do chefe do Estado.
801 Embora a eleição direta do Presidente estivesse prevista na Constituição de 1929, a primeira eleição
deste tipo ocorreu apenas em 1951, depois de estabilizada a Segunda República, na sequência da recu-
peração da independência no final da segunda guerra mundial (v. ponto III.2.1.1; Le Divellec, 1996, pp.
940-945; Müller, 1999, pp. 25 e 38-39; Stelzer, 2011, p. 113).
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A Constituição confere ao Presidente os seguintes poderes, de entre os cons-

tantes do Quadro III/2: i) nomeação do Primeiro-Ministro e formação do Governo (ar-

tigo 8);802 ii) dissolução da Assembleia Nacional (artigo 12);803 iii) poderes discricioná-

rios de nomeação (artigos 13, 56 e 65);804 iv) presidir ao Conselho de Mintros805 (artigo

9);806 v) veto (artigo 10);807 vi) recurso de inconstitucionalidade (artigos 54, 61 e 62);808

vii) referendo (artigo 11);809 viii) poderes de decreto (artigo 16).810

802 O Presidente atua livremente na escolha do Primeiro-Ministro, embora, nas situações de coabitação,
não possa ignorar que a maioria parlamentar lhe é adversa, agindo em conformidade. Os demais mem-
bros do Governo são nomeados pelo Presidente por proposta do chefe do executivo, assumindo o chefe
do Estado um papel decisivo na escolha dos nomes dos principais ministros quando é ele o líder da mai-
oria parlamentar, ao contrário do que acontece nos períodos de coabitação (V. Carcassonne, 2007, pp.
77-80 e 83; Formery, 2011, pp. 28-31).
803 O poder de dissolução tem como único limite a impossibilidade de voltar a ser exercido no período
de um ano contado da data das eleições realizadas após uma dissolução (v. Carcassonne, 2007, pp. 100-
104; Formery, 2011, pp. 40-43).
804 Formalmente, os únicos poderes discricionários de nomeação de que dispõe o Presidente francês, de
entre os enunciados por Siaroff (v. nota 785), são o de nomeação do Primeiro-Ministro (v. nota 802), de
três membros do Conselho Constitucional e de dois membros do Conselho Superior da Magistratura
(admitindo que os magistrados dos dois conselhos possam ser enquadrados no conceito de “high court
judges”, numa interpretação ampla). As restantes nomeações, ou dependem de proposta do Primeiro-
Ministro (membros do Governo) ou de decisão do Conselho de Ministros (chefias militares e governador
do banco central, cargo este não mencionado na Constituição, sendo a nomeação do titular regulada
pelo artigo L.142-8 do Código Monetário e Financeiro). Na prática, também neste caso, a influência do
chefe do Estado é muito ampla quando lidera a maioria parlamentar e limitada nas situações de coabi-
tação. Sobre estas matérias v. Carcassonne, 2007, pp. 105-108 e 265-270; Formery, 2011, pp. 13, 56-57
e 65-66; Jan, 2011, pp. 132-137.
805 De acordo com o artigo 21 da Constituição o Presidente pode, excecionalmente, delegar no Primeiro-
Ministro a presidência do Conselho de Ministros numa determinada reunião (v. Formery, 2011, p. 9).
806 Este poder parece adquirir maior significado porque engloba o estabelecimento da ordem do dia das
reuniões. Na literatura (Carcassonne, 2007, p. 86; Formery, 2011, p. 33) há registo de um caso em que o
chefe do Estado recusou a inscrição na ordem do dia de um projeto de lei que o Governo pretendia
aprovar (Chirac, em 2001, durante o período de coabitação com Jospin). No entanto, o projeto terá sido
agendado uma semana depois (v. Carcassonne, 2007, p. 86).
807 O poder de veto é muito limitado e, na prática, de escassa utilidade, salvo em situação de inconstitu-
cionalidade decretada pelo Conselho Constitucional. De facto: i) nos casos em que o Presidente é simul-
taneamente o líder da maioria parlamentar não será muito curial que esta aprove uma lei que venha a
merecer o veto presidencial; ii) em situação de coabitação há sempre o risco de o Primeiro-Ministro não
aceitar assinar a solicitação presidencial de reapreciação da lei, sendo certo que esta está sujeita a refe-
renda do chefe do Governo. Em qualquer caso, o diploma reapreciado pode ser confirmado pela mesma
maioria que aprovou a versão inicial. Talvez por tudo isto o poder de veto tenha sido exercido uma única
vez, fora do contexto de inconstitucionalidade, para devolver uma lei que se tinha tornado ineficaz uma
vez que versava sobre a organização da “exposição universal” de 1989, de que a França, entretanto,
desistira (Formery, 2011, p. 35). Há porém uma outra situação que pode configurar um discutível poder
de veto sobre diplomas do Governo, não previsto expressamente na Constituição, que consiste na recu-
sa de assinatura dos mesmos, exigível no artigo 13 da lei fundamental. A polémica foi suscitada quando
Mitterrand se recusou, em 1986, a assinar três diplomas do Governo presidido por Jacques Chirac, du-
rante a primeira coabitação, os quais viriam posteriormente a ser transformados em propostas de lei,
aprovados pelo parlamento e promulgados (Formery, 2011, p. 38). Sobre a questão do veto v. Ardant e
Duhamel, 1999, pp. 23-24; Carcassonne, 2007, pp. 88-90 e 105; Colliard, 1994, p. 25; Formery, 2011, pp.
34-35 e 38.
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Formalmente, o Presidente francês não dispõe do poder de demitir o Governo,

uma vez que apenas o pode fazer a pedido do Primeiro-Ministro (artigo 8 da Constitui-

ção). Todavia, fora dos períodos de coabitação, tem sido frequente o chefe do executi-

vo apresentar a demissão por solicitação do chefe do Estado,811 o que permite consi-

derar que esse é um poder de facto que o Presidente usa quando considera conveni-

ente (v. Carcassonne, 2007, pp. 81-82; Duhamel, 2003, p. 192; Formery, 2011, pp. 29-

30).

Em matéria de política externa, todos os Presidentes da V República têm cha-

mado a si um papel proeminente, não reconhecido de forma expressa e inequívoca na

808 A fiscalização preventiva da constitucionalidade pode ser suscitada pelo Presidente, o Primeiro-
Ministro, os presidentes da Assembleia Nacional e do Senado e por sessenta deputados ou sessenta
senadores. Uma vez declarada a inconstitucionalidade o Presidente não pode promulgar o diploma,
salvo se a declaração incidir em normas que possam ser expurgadas, caso em que a promulgação abran-
geria apenas a parte não atingida pela inconstitucionalidade (v. Carcassonne, 2007, 287-288; Formery,
2011, pp. 123-124 e 128). Sendo um instrumento frequentemente utilizado pelos parlamentares (v.
Rouvillois, 2009, pp. 286-287), o pedido de fiscalização preventiva nunca foi exercido pelos Presidentes
da V República (v. Jan, 2011, p. 116). Não se inscreve neste âmbito a verificação do respeito pela Consti-
tuição das obrigações impostas pela adesão a tratados internacionais que tem sido, essa sim, objeto de
iniciativas presidenciais junto do Conselho Constitucional, ao abrigo do artigo 54 da lei fundamental.
Neste caso não se trata de fiscalização preventiva de constitucionalidade de um diploma pendente de
promulgação, mas de apurar se a adesão a determinado tratado implica uma prévia alteração da Consti-
tuição (v. Carcassonne, 2007, pp. 256-259; Formery, 2011, pp. 113-115; Rouvillois, 2009, p. 306).
809 Cabe ao Presidente a decisão final de convocação de referendo sobre um conjunto de matérias ex-
pressamente previstas no artigo 11 da Constituição, mas a iniciativa pertence ao Governo ou ao parla-
mento, podendo ainda resultar de iniciativa popular. O artigo 89 da lei fundamental determina também
a realização de um referendo para aprovação definitiva das revisões constitucionais, salvo se a proposta
de revisão for apresentada pelo Presidente ao Congresso, em reunião das duas câmaras, merecendo a
aprovação por três quintos dos votos expressos. A eleição do chefe do Estado por voto direto foi apro-
vada em referendo realizado em 1962, tendo, depois disso, tido lugar mais cinco referendos de âmbito
nacional (v. Formery, 2011, pp. 35-40).
810 Siaroff (2003a, p. 299 e 304) diverge de Metcalf (2000, p. 675) e de Shugart e Carey (1999, p. 150-151
e 155) ao considerar que o Presidente francês não dispõe de poderes de decreto, enquanto estes en-
tendem que dispõe desses poderes embora limitados. Na verdade, o controverso artigo 16 da Constitui-
ção, que confere poderes excecionais ao chefe do Estado, não fixa a forma dos atos através dos quais
tais poderes se exercem, mas o Conselho de Estado, em 1962, qualificou-os como “decisões” com âmbi-
to legislativo ou regulamentar consoante incidam sobre matérias reguladas nos artigos 34 ou 37 da
Constituição (v. Formery, 2011, p. 50). Os autores citados aludem ao exercício de poderes em situação
de emergência, mas Siaroff inclui a condição de os mesmos serem válidos por “an unlimited ti-
me”(2003a, p. 304).
811 Carcassonne (2007, p. 81), citando uma afirmação de Michel Jobert, que foi chefe de gabinete de
Pompidou quando este chefiava o Governo, dá conta de que o Presidente de Gaulle exigia uma carta de
demissão não datada àqueles que tencionava nomear para o cargo de Primeiro-Ministro. Esta prática é
confirmada por Jan (2011, p. 133) e, segundo este autor, terá sido adotada também por Giscard
d’Estaing em relação a Chirac, embora o pedido de demissão que este acabaria por apresentar, em
1976, tenha sido de sua iniciativa, caso referenciado como único na V República (v.Bourmaud, 2001, p.
11; Carcassonne, 2007, p. 81; Formery, 2011, p. 30; Rouvillois, 2009, pp. 198-199). Por outro lado, For-
mery (2011, p. 30) apresenta exemplos de pedidos de demissão em cujo texto se invoca a respetiva
indução pelo chefe do Estado ou a existência mesmo de um acordo prévio sobre a matéria.
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Constituição, invocando geralmente o artigo 5 da lei fundamental na parte em que

declara o chefe do Estado como “le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité

du territoire et du respect des traités” (v. Formery, 2011, pp. 21-22).812

Por outro lado, os poderes de exceção previstos no artigo 16 da Constituição813

nunca foram usados por um Presidente eleito por voto universal. Durante a Quinta

República apenas o Presidente de Gaulle recorreu a eles, em 1961, em resposta à crise

argelina, assumindo poderes legislativos e executivos por um período considerado ex-

cessivo (23 de Abril a 29 de Setembro), uma vez que a tentativa de golpe de Estado

liderada por alguns generais a partir da Argélia, em oposição à independência dessa

colónia francesa, fora controlada ao fim de poucas semanas (v. Chevalier, Carcassonne

& Duhamel, 2009, pp. 65-67). A reforma constitucional de 2008 introduziu um meca-

nismo de controlo da duração do período de exercício dos poderes em causa, confe-

rindo ao Conselho Constitucional a competência para avaliar se persistem814 as cir-

cunstancias invocadas pelo Chefe de Estado para os assumir.815

De referir ainda que o Presidente francês não dispõe de iniciativa legislativa (v.

artigo 39 da Constituição) embora, excetuando os períodos de coabitação, possa dar as

indicações que entender nesta matéria, quer ao Governo816, quer ao grupo parlamen-

tar da maioria que o reconhece como líder (v. Duhamel, 2003, pp. 251-252).

Finalmente, importa clarificar que a Constituição não estabelece que as elei-

ções presidenciais e parlamentares se realizem em simultâneo, mas a reforma consti-

tucional de 2000, ao reduzir de sete para cinco anos a duração do mandato presidenci-

812 Massot (1999, p. 132) denuncia os riscos da bicefalia na condução da política externa, uma vez que,
nesta matéria, o chefe do Estado “conserve ses prérogatives” mesmo nos períodos de coabitação.
813 O artigo 16 confere ao Presidente poder para adotar medidas se “les institutions de la République,
l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, ou l’exécution de ses engagements internatio-
naux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publiques constitutionnels est interrompu” (v. Formery, 2011, p. 16).
814 O Conselho Constitucional pronuncia-se trinta dias após o início do período de exceção, a solicitação
dos presidentes da Assembleia Nacional ou do Senado ou de sessenta membros de qualquer uma destas
câmaras. Decorridos sessenta dias, o Conselho pronuncia-se de motu próprio (v. Formery, 2011, p. 48).
815 Sobre o conteúdo e aplicação do artigo em causa v. Carcassonne, 2007, pp. 112-115; Duhamel, 2003,
pp. 175-178; Formery, 2011, pp. 48-51; Rouvillois, 2009, pp. 167-172.
816 O exemplo mais flagrante desta realidade foram as chamadas “lettres-directives” (Picard, 1981, p.
187) de Giscard d’Estaing aos Primeiros-Ministros Jacques Chirac e Raimond Barre (respetivamente, 12 e
13, ao longo da duração dos seus Governos), nas quais o Presidente definia objetivos, muitos deles con-
cretizáveis através de medidas legislativas, e fixava prazos para a sua implementação (v. Picard, 1981,
pp. 190-209).
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al, teve como principal objetivo atenuar o risco de coabitação, 817 na medida em que

essa duração iguala a do mandato dos deputados. 818 A alteração do calendário eleito-

ral aprovada por lei orgânica em Maio de 2001, no sentido da realização das eleições

legislativas depois das presidenciais de 2002, veio consolidar a lógica predominante de

funcionamento do sistema de governo, claramente centrado no chefe do Estado (v.

Duhamel, 2003, pp. 146-150; Hadas-Lebel, 2012, pp. 38-41; Teyssier, 2011, pp. 726-

728).

II.2.3 Tipos de governo e duração dos executivos na Áustria, em França e em

Portugal (1982-2016)

Para além de outros aspetos, menos prementes na Europa Ocidental, como se-

jam os relacionados com as transições democráticas ainda em curso ou com a sobrevi-

vência dos regimes, as tipologias de governo e a duração das legislaturas e dos execu-

tivos são componentes do funcionamento dos sistemas políticos que podem ser influ-

enciadas pela natureza do sistema de governo. Importa, por isso, averiguar como os

subtipos de semipresidencialismo representados pelos casos extremos atrás citados e

pelo caso português funcionaram nestas matérias.

Em cada país, foram considerados os Governos cujos mandatos se iniciaram na

data mais próxima de 30 de outubro de 1982, bem como os seguintes, até àqueles que

terminaram o seu período de atividade na data mais próxima de 9 de março de

2016.819 Quanto às legislaturas, serão consideradas as primeiras e as últimas legislatu-

ras completas, dentro do mesmo critério.

817 O sistema eleitoral para a Assembleia Nacional, com circunscrições uninominais e eleição a duas
voltas, favorece a formação de dois blocos através de alianças, à direita e à esquerda, nos círculos em
que a segunda volta se torna necessária, facilitando a formação de maiorias alternantes. Desde 2002, a
maioria vencedora foi sempre a do bloco liderado pelo Presidente eleito no escrutínio que antecede o
dos deputados. Em 2017 esta equação foi abalada, com a queda das alianças tradicionais, mas manteve-
se a tendência para a vitória da força política identificada com o Presidente (v. nota 779). Sobre o siste-
ma eleitoral v. Duhamel, 2003, pp. 135-145; Hadas-Lebel, 2012, pp. 77-83.
818 A duração do mandato dos deputados é fixada por lei, enquanto a do Presidente resulta diretamente
da Constituição (v. artigos 6 e 25).
819 O objetivo é aproximar o mais possível as datas a considerar em relação aos três países. Relativamen-
te ao início, todos os governos que cabem no critério foram empossados no primeiro semestre de 1983:
i) na Áustria, a 24 de maio; ii) em França, a 22 de março; iii) em Portugal, 9 de junho. Quanto ao fim do
período, consideram-se os executivos que cessaram funções: i) na Áustria, em 17 de maio de 2016; em
França, a 10 de fevereiro de 2016; iii) em Portugal, a 29 de outubro de 2015.
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Tal como o conceito de semipresidencialismo, também a classificação das tipo-

logias de governo não é consensual. Ainda que nas propostas disponíveis na literatura

seja possível encontrar muitas semelhanças, importa identificar diferenças e clarificar

ambiguidades que podem dificultar o enquadramento dos casos.

Nas quatro obras que serviram de base à elaboração do Quadro III/3 verifica-

mos convergência quanto ao tipo de governo de “partido maioritário” ou “maioria

monolítica” e uma subdivisão do que Duverger designa por “ausência de maioria” em

dois subtipos considerados simultaneamente por Lijphart, por Cheibub, Przeworski e

Saiegh e por Woldendorp, Keman e Budge, “partido minoritário” e “coligação minori-

tária”.

Quanto aos subtipos de “coligações maioritárias”: i) Duverger (1979, p. 124)

distingue a coligação “dominada por um dos componentes” daquela em que não há

um “parceiro preponderante”; ii) o conceito de “minimal  winning coalition” (Riker,

1962, apud Lijphart, 1999, pp. 92 ) é adotado por Lijphart e também por Woldendorp,

Keman e Budge para se referirem a uma coligação em que participam apenas aqueles

partidos “that are minimal necessary to give the cabinets majority status” (Lijphart,

1999, p. 92), sendo “sobredimensionadas”, segundo os mesmos autores, aquelas ou-

tras que contam com um número de partidos superior;820 iii) Cheibub, Przeworski e

Saiegh (2002, p. 200) consideram “maioritária” uma coligação que pode “controlar em

conjunto uma maioria de cadeiras no parlamento” quando nenhum partido dispõe de

maioria, designando “supermaioritária” uma outra constituída em torno de um partido

que por si só já é maioritário.821

Duverger apresenta ainda o tipo de governo de “quase-maioria”, conceito mais

ajustado a uma tipologia de partido político, como resulta da própria definição faculta-

820 Lijphart (1999, pp. 106-107) clarifica o critério ao admitir que os governos austríacos do período da
grande coligação de socialistas e populares, entre 1949 e 1966, ainda que correspondam à categoria de
maioria ganhadora mínima “in purely technical terms”, devem ser mais bem integrados na categoria de
coligações sobredimensionadas, dado que reuniam sempre 80 por cento ou mais dos lugares do parla-
mento.
821 O conceito de coligação supermaioritária não é exatamente o mesmo do de sobredimensionada,
apresentado por Lijphart, uma vez que aquele implica necessariamente a presença de um partido que,
por si só, disponha de maioria no parlamento, enquanto este, não excluindo essa hipótese, também não
a impõe, apresentando antes algumas razões de tipo institucional para justificar a opção por maiorias
sobredimensionadas (Lijphart, 1999, pp. 102-103).
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da pelo autor (1979, p. 125), aludindo a uma situação sistémica “que se define pelo

facto de um dos partidos se aproximar da metade do número total de deputados sem

conseguir ultrapassá-la”.822

Todavia, o Governo formado com a participação de um partido desta natureza

poderia sempre ser enquadrado num dos outros tipos propostos por Duverger: “coli-

gação com partido dominante”, “coligação equilibrada” ou “ausência de maioria”. A

necessidade de enquadrar a posição do Presidente da República em relação ao partido

em causa também parece ambígua, uma vez que a designação “monarca limitado”

utilizada para o efeito abrange tanto a “quase-maioria” como a “coligação de partido

dominante”, ou seja, uma “coligação dominada por um dos componentes” (Duverger,

1979, p. 124). O autor esclarece que um Presidente que fosse líder de um partido de

“quase-maioria” teria menos poder sobre os deputados do que se fosse líder de um

“partido dominante”, reconhecendo, porém, que não encontrou exemplos concretos

para ilustrar tal situação no conjunto dos países da “plêiade”823.

Finalmente, Woldendorp, Keman e Budge (1998, p. 128) mencionam ainda o

“caretaker government”, um executivo de gestão formado apenas para “temporarily

minding the shop”. Trata-se de um tipo de governo a que recorrem outros autores824

em estudos comparativos sobre a duração dos executivos, tratando de forma autóno-

822 “Quase-maioria” poderia parecer uma categoria ajustada ao XIV Governo português, que dispunha
de exatamente metade dos deputados na VIII legislatura. Todavia o próprio autor afasta o Partido Socia-
lista português desta classificação ao considerar que este tem dificuldade em aliar-se à direita ou à es-
querda, ficando “reduzido a formar um governo minoritário recorrendo a apoios alternados” (Duverger,
1979, p. 125), como aconteceu com aquele executivo. O autor (1979, pp. 125, 129 e 134-136) dá alguns
exemplos que considera próximos da “quase-maioria”, como o da Islândia, da Irlanda e da Áustria, neste
caso no período anterior a 1966. Na Islândia, nas décadas de 60 e 70, o Partido da Independência ficava
frequentemente em primeiro lugar nas eleições sem conseguir nunca uma maioria absoluta, mas conse-
guindo formar coligações maioritárias com partidos mais pequenos; na Irlanda, no mesmo período, o
Fianna Fáil umas vezes conseguia uma ligeira maioria absoluta e outras governava sem maioria, tendo
uma oposição com um peso muito semelhante ao seu, constituída pela coligação do Fine Gael com o
Partido Trabalhista, a qual governou entre 1973 e 1977; na Áustria, os dois maiores partidos, ÖPV e SPÖ,
logravam um número de deputados não muito diferente um do outro, sem nenhum deles alcançar a
maioria, acabando por formar uma “coligação equilibrada” com a participação de ambos. A ambiguida-
de do conceito é dada pelo próprio Duverger (1979, p. 134) quando designa a situação da Áustria ante-
rior a 1966 como de “coligação equilibrada”, quando, umas páginas antes, a apontava como exemplo de
“quase-maioria”.
823 “Plêiade” foi a designação escolhida por Duverger para o conjunto dos países estudados na obra
citada (Duverger, 1979, p. 23).
824 V. Browne, Gleiber & Mashoba, 1984, p. 7.
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ma, ou excluindo, aqueles que são nomeados apenas para assumir os assuntos corren-

tes, normalmente entre a exoneração do gabinete anterior e a realização de eleições.

Para além destes dois últimos tipos, a principal diferença entre as quatro pro-

postas sintetizadas no Quadro III/3 decorre do facto de, em relação às coligações mai-

oritárias, Duverger se centrar mais na posição relativa dos partidos dentro da coliga-

ção, que influencia também a relação do Presidente da República com a maioria, en-

quanto os outros autores colocam a enfase na dimensão da maioria, facilitando abor-

dagens de uma natureza distinta da que se pretende com a presente investigação. 825

Quadro III/3: Tipos de governo

Tipos de governo

Duverger Lijphart Cheibub,
Przeworski
& Saiegh

Woldendorp,
Keman &

Budge
Maioria monolítica (um partido) X X X X
Coligações maioritárias:

Com partido dominante X
Equilibrada X
Ganhadora mínima X X

Maioritária X
Sobredimensionada X X
Supermaioritária X

Quase-maioria X
Coligação minoritária X X X
Ausência de maioria X
De partido minoritário X X X
Governo de gestão X

Fonte: Cheibub, Prezworski & Saiegh, 2002, p. 200; Duverger, 1979, pp. 122-126, Lijphart, 1999, pp. 90-
96; Woldendorp, Keman & Budge, 1998, pp. 127-128.

Para além da opção pela tipologia dos governos proposta por Duverger, impor-

ta operacionalizar o tratamento dos dados que permitem calcular a duração dos exe-

cutivos, incluindo a identificação das causas relevantes para determinar o termo de

cada mandato. 826

825 V. também a proposta apresentada por Cindy Skach (2007, pp. 101-105) no ponto 1.2.4.
826 O debate sobre a duração dos executivos tem-se centrado menos na ponderação dos factos determi-
nantes do início da contagem do que daqueles que assinalam o fim. Conrad e Golder (2010, p. 122)
interrogam-se sobre se o Governo começa “when a election is held, when a coalition agreement is ini-
tially announced, when government enters office, or when an investiture vote passes?” A data em que o
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Arend Lijphart (1984) procedeu a uma identificação exaustiva das diferentes

propostas de medição da duração dos governos, definindo, a partir delas, os critérios

que então usou para estudar vinte democracias no período de 1948 a 1980. Mais tar-

de, em Patterns of democracy (1999), ajustou esses critérios, adotando duas hipóteses

de abordagem da matéria: i) o modelo de Dodd (1976, apud Lijphart, 2008, p. 130),

contabilizando, como de um único Governo, todo o período em que a mesma compo-

sição partidária suporta o executivo, independentemente de quaisquer outras circuns-

tâncias;827 ii) a regra mais generalizada na literatura, considerando como eventos de-

terminantes do fim de um executivo qualquer mudança na composição partidária do

Governo, mudança do Primeiro-Ministro, alteração do tipo de coligação ou realização

de eleições.828

Entre os vários autores829 que utilizam um critério semelhante à segunda das

hipóteses acima referidas, Budge e Keman (2001, p. 166) enunciam o que consideram

ser “the generally accepted definition of government termination”, com base em qua-

tro circunstâncias: i) a realização de eleições; ii) a mudança do Primeiro-Ministro; iii) a

alteração da composição partidária do executivo; iv) a resignação formal do Governo,

ainda que seguida da sua reconstituição com a mesma forma.830

executivo inicia funções parece a opção mais ajustada aos casos em estudo, por ser a que melhor garan-
te a respetiva comparabilidade ao longo do período em análise. As duas primeiras hipóteses colocadas
pelas autoras são de difícil sustentação, desde logo porque entre a sua ocorrência e a posse do Governo
outro executivo estará em funções, mas também por três outras razões: i) as eleições não fornecem
sempre uma indicação clara sobre a configuração do Governo; ii) os governos não são todos formados
após a realização de eleições; iii) muitas vezes não há lugar à constituição de coligações. Também a
última hipótese deve ser afastada, uma vez que o voto de investidura não é obrigatório em nenhum dos
países em estudo, sem prejuízo de o programa do Governo poder ser alvo de moção de rejeição ou o
próprio executivo de moção de censura quando se apresenta pela primeira vez perante o parlamento (v.
no caso da Áustria, Müller, 1999, p. 29; no caso da França, Carcassonne, 2007, pp. 235-236; no caso de
Portugal, Novais, 2010, pp. 31.32).
827 O critério despreza ocorrências como a realização de eleições legislativas ou a mudança do Primeiro-
Ministro, levando à contabilização de períodos que podem atravessar várias legislaturas (v. Dodd, 1974,
p. 1106). Lijphart (2008, p. 131) apresenta, segundo este critério, uma duração média dos governos de
“16,19” anos na Suíça, “8,29” anos no Reino Unido e, caso extremo, “31,33” anos no Botswana.
828 Cf. Lijphart, 2008, p. 130.
829 V. Blais, Loewen & Ricard, 2007, p. 97; Conrad & Golder, 2009, pp. 122-123; Lane & Ersson, 1999, p.
301; Müller-Rommel, Fettelschoss & Harfst, 2004, p. 872; Warwick, 2007, pp. 26-28.
830 Os critérios reproduzem quase na íntegra os enunciados antes por Browne, Gleiber e Mashoba (1984,
p. 7), tratando de forma diferente apenas a referência à resignação do Governo. Enquanto estes autores
aludem à aceitação da mesma “by the appropriate constitutional officer”, Budge e Keman (2001, p. 166)
omitem este detalhe, em todo o caso implícito, e acrescentam a indicação de que a resignação pode ser
seguida da reconstituição do executivo com a mesma forma.
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A adoção desta proposta não impede que se inclua na operacionalização do

conceito um elemento adicional de ajustamento que encontra paralelo na bibliogra-

fia:831 a exclusão de governos de muito curta duração chefiados pelo mesmo Primeiro-

Ministro que encabeça o Governo seguinte, funcionando como executivos de transição

entre eleições presidenciais e legislativas concorrentes ou entre a posse do Presidente

eleito e a entrada em funcionamento do novo parlamento. Este ajustamento torna-se

imprescindível para não distorcer a análise relativamente a França, que, no período

considerado, teve quatro governos com uma duração inferior a 45 dias, nomeados

imediatamente após a eleição ou a posse do chefe do Estado ficando em exercício até

à realização de eleições legislativas. Nos quatro casos, o Primeiro-Ministro foi, de se-

guida, reempossado no início da nova legislatura. 832

Análise dos resultados:

A informação necessária à análise das tipologias dos governos, da sua duração,

das legislaturas e da relação dos Presidentes com os partidos integrantes dos executi-

vos foi realizada a partir das fontes identificadas no apêndice A.

Figura III/1 Áustria: Duração e tipologia dos governos (1983-2016)

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabela 1 do Apêndice A.
Legenda: CE = coligação equilibrada (PR membro da maioria); CPD = coligação de partido dominante (1,

PR membro da maioria; 2, PR opositor; 3, PR neutro).

831 V. Warwick (2007, pp. 26-30).
832 São os seguintes Governos: i) Rocard I, 43 dias, com início depois da reeleição de Miterrand; ii) Raffa-
rin I, 42 dias, começando após a reeleição de Chirac; iii) Fillon I, 32 dias, tendo iniciado funções depois
da posse de Sarkozy; iv) Ayrault I, 36 dias, a partir da data em que Hollande entrou no Eliseu. Todos eles
serão, porém, contabilizados na hipótese 2 das Tabelas III/3 e III/4.
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No caso da Áustria foram identificados doze Governos, em funções entre 24 de

maio de 1983 e 15 de maio de 2016.

Figura III/2: França: Duração e tipologia dos governos (1983-2016)

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabela 2 do Apêndice A.
Legenda: CE = coligação equilibrada (1, PR membro da maioria; 2, PR opositor);

CPD = coligação de partido dominante (1, PR membro da maioria; 2, PR opositor).

Em relação à França, os executivos a considerar são dezanove, no período

compreendido entre 22 de março de 1983 e 10 de fevereiro de 2016.

Figura III/3: Portugal: Duração e tipologia dos governos (1983-2015)

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabela 3 do Apêndice A.
Legenda: CE = coligação equilibrada (PR neutro); AM = ausência de maioria (1, PR membro da maioria; 2,

PR opositor; 3, PR neutro); MM = Maioria monolítica (1, PR membro da maioria; 2, PR opositor);
CPD = coligação de partido dominante (1, PR membro da maioria; 2, PR opositor).

Portugal contou com onze governos no período em investigação, o primeiro

dos quais foi empossado em 9 de junho de 1983, enquanto o último cessou funções a
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29 de outubro de 2015, não se considerando o segundo executivo de Passos Coelho

por não ter chegado a assumir a plenitude do mandato (v. ponto V.1.2.2).

O tratamento dos dados833 referentes aos três países em estudo, de acordo

com as tabelas constantes do Apêndice A, conduziu aos resultados apresentados a

seguir.

Tabela III/3: Tipos de governo e duração média - Áustria, França e Portugal
(1983-2016)

Áustria França França H2 Portugal
Tipo de governo n DM/d n DM/d n DM/d n DM/d
Maioria monolítica 3 1560
Coligação com partido dominante 3 916 12 675 8 1026 3 887
Coligação equilibrada 9 1032 4 576 3 768 1 880
Ausência de maioria 3 579 3 593 4 900

Média por país 12 1003 19 639 14 878 11 1075
Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabelas 1 a 3 do Apêndice A.

Legenda: n= número de governos; DM/d=duração média em dias.

Tendo em atenção a prática francesa de demissão do chefe do Governo para

refrescamento do executivo, que se pode aproximar daquilo que, nos outros dois paí-

ses, seriam meras remodelações governamentais,834 de maior ou menor relevância,

não contabilizadas como mudanças de Governo, apresenta-se uma segunda hipótese

(H2) para comparar a duração dos governos gauleses, na qual se contabilizam como

um único os executivos sucessivos liderados pelo mesmo Primeiro-Ministro, com a

mesma maioria parlamentar de apoio e dentro da mesma legislatura.835

833 A contagem dos dias de duração dos governos faz-se entre a data da respetiva posse e a da véspera
da posse do executivo seguinte, adotando o critério de Woldendorp, Keman & Budge (1998, pp. 126 e
130 e seguintes) e de Müller-Rommel, Fettelschoss e Harfst (2004, pp. 878 e seguintes). Outros autores,
como Conrad e Golder (2009, p. 123) optam por encerrar a contagem na data das eleições, consideran-
do como de mera gestão o período que medeia entre esta e a da posse do novo executivo.
834 Por exemplo, o segundo Governo de Valls manteve treze dos dezasseis ministros do primeiro execu-
tivo substituindo apenas os responsáveis pelas pastas da Educação, da Economia e da Cultura, e mu-
dando a Ministra da Mulher e da Juventude para a Educação (v. Gouvernement.fr, em
<http://www.gouvernement.fr/les-gouvernements-de-la-veme-republique>, acedido em 20 de outubro
de 2016). Maiores mudanças foram feitas em remodelações realizadas em Portugal, como aconteceu
em setembro de 2000, quando Guterres afastou os Ministros Adjunto e da Administração Interna, da
Economia e Finanças e da Igualdade e transferiu para outras pastas os Ministros da Presidência, da Edu-
cação e o Adjunto do Primeiro-Ministro (v. Decretos do Presidente da República nºs 39-A/2000 e 39-
B/2000, ambos de 14 de setembro de 2000).
835 Trata-se dos Governos de Rocard I e II, Juppé I e II, Raffarin I a III, Fillon I a III e Valls I a III (v. Tabela 2
do Apêndice A).
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Uma vez que a duração das legislaturas prevista nas Constituições dos países

em estudo não é a mesma,836 importa apurar, para efeitos de comparação, um índice

de duração dos governos correspondente à divisão dos dias de duração média por país

pelos dias de duração de uma legislatura completa de acordo com a previsão constitu-

cional, considerados períodos anuais de 365 dias.837

Tabela III/4: Índice de duração dos governos – Áustria, França e Portugal (1983-2016)
Países

DP/d

Total do período Coabitações

DM/d Índice DM/d Índice
% tempo

coabitação
Áustria (4) 1460 931 0,638 556 0,380 6%
Áustria (5) 1825 1362 0,746 0 - 0%
Áustria (Im) 0,692 0,380
França 1825 639 0,350 1119 0,613 9,2%
França H2 1825 878 0,481 1119 0,613 9,2%
Portugal 1460 1075 0,736 931 0,637 55%

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabelas 1 a 3 do Apêndice A.
Legenda: n= número de governos; DM/d=duração média, em dias;

DP/d=duração média prevista, em dias; Im = Índice médio total.

O índice apurado correspondente a todo o período em estudo mostra que exis-

te uma diferença muito expressiva entre a duração média dos governos franceses,

mesmo na hipótese mais favorável, relativamente ao que acontece na Áustria e em

Portugal. Não menos relevante é a subida considerável do índice daquele país nos pe-

ríodos de coabitação, aproximando-o do índice total dos outros. Estes dados espelham

o controlo efetivo que o chefe do Estado gaulês exerce sobre os executivos, incluindo

em matéria de substituição de Primeiro-Ministro, fora dos períodos de coabitação, já

referenciado atrás.

Importa destacar ainda a duração dos períodos de coabitação em Portugal, su-

perior a 50% do total, e o facto de a respetiva duração média não ser muito inferior à

média global, sendo certo que este cálculo é influenciado pelos únicos três governos

836 Na Áustria os mandatos parlamentares tinham uma duração prevista de quatro anos até a reforma
constitucional aprovada em 2007 ter determinado a ampliação desse período para os cinco anos atual-
mente em vigor (cf. artigo 27/1 da Constituição, alterado através da lei 27/2007); em França a duração
de cada legislatura é, em regra, de cinco anos (a duração é fixada no Código Eleitoral, artigos LO 121 e
LO 122); em Portugal a regra constitucional fixa mandatos de quatro anos (correspondentes a quatro
sessões legislativas, cf. artigos 171.º e 174.º/1 da CRP).
837 A fórmula segue no essencial a proposta de Lane e Erson (1999, pp. 301-302), com a diferença de os
referidos autores se basearem no número de meses e não no de dias.
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de maioria monolítica que representam 66%838 de todo o tempo em que a maioria

parlamentar era de uma família política diferente da de origem do chefe do Estado.

Para comparar a relação dos Presidentes com as forças políticas representadas

nos executivos recorre-se à tipologia proposta por Duverger, sem incluir na Tabela se-

guinte os subtipos sem nenhum caso identificado.

Tabela III/5: Relação do Presidente839 com as forças políticas representadas no Go-
verno, por tipologia e número de governos840- Áustria, França e Portugal (1983-2016)

Presidente Tipo de governo Áustria França Portugal
Chefe da maioria Coligação com

partido dominante 11
Coligação equilibrada 2

Membro da maioria Maioria monolítica 1
Coligação com

partido dominante 1 1
Coligação equilibrada 9

Oponente Maioria monolítica 3
Coligação com

partido dominante 2 1 2
Coligação equilibrada 2

Neutro Coligação com
partido dominante 1

Coligação equilibrada 1
Chefe do partido de governo Ausência de maioria 3
Membro do partido de governo Ausência de maioria 2
Oponente ao partido de governo Ausência de maioria 2
Neutro Ausência de maioria 1

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabelas 1 a 3 do Apêndice A.

Enquanto em França predominam claramente as situações em que o Presidente

é o chefe de uma maioria no quadro de coligações com partido dominante e na Áustria

o chefe do Estado é membro de um dos partidos de coligações equilibradas, em Portu-

gal predominam as situações em que o Presidente é originário da formação política

que se encontra na oposição, com uma dispersão grande quanto aos diferentes tipos

de governo. De destacar que, ainda assim, a duração média dos executivos portugue-

838 Os períodos de duração dos Governos Cavaco II e III e grande parte do primeiro executivo chefiado
por Sócrates.
839 O Presidente pode ser apoiado, na sua eleição, pelos partidos do Governo e da oposição, como acon-
teceu com a reeleição de Mário Soares (v. Fortes e Magalhães, 2005, p. 903). Esse facto não altera o seu
posicionamento na Tabela, dada a sua natureza conjuntural, como o exemplo apontado demonstrou.
840 O número total de governos é superior ao número efetivo, nos casos da Áustria e de Portugal, por-
que alguns executivos coincidiram no tempo com mandatos de Presidentes de famílias políticas distin-
tas.
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ses é a maior, de acordo com os índices da Tabela III/4, excetuado o caso dos dois úl-

timos governos austríacos, considerados separadamente por corresponderem às úni-

cas legislaturas de cinco anos, naquele país, dentro do período analisado.

Um outro aspeto que importa tratar é o número de casos em que o mandato

de um mesmo Governo coincidiu no tempo com mais do que um mandato presidenci-

al, uma vez que este facto é sintomático de menor relação de interdependência entre

os executivos e o Presidente da República, comparativamente com as situações inver-

sas.

Tabela III/6: Governos coincidentes com dois mandatos presidenciais

País
Mandatos

presidenciais
Governos coincidentes com dois

mandatos presidenciais
%

Áustria 6 5/11 45
França 6 0/19 0
Portugal 7 6/11 56

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Apêndice A, Tabelas I a III

O que se verifica em França, após uma eleição presidencial, é que o novo man-

dato do Presidente abre sempre a porta a uma mudança de gabinete e de Primeiro-

Ministro.841 Nos restantes países, só por casualidade o mandato de um executivo co-

meçaria ou terminaria em coincidência com o início ou o fim de um mandato presiden-

cial, facto que ocorreu apenas uma vez, em Portugal, devido à morte de Sá Carneiro,

ainda antes do período em estudo.

Para comparar a duração média das legislaturas no parlamento português e nas

câmaras baixas dos parlamentos austríaco e francês, procedeu-se ao cálculo de um

índice seguindo o mesmo método usado em relação à duração dos governos.

A Tabela III/7 revela uma maior estabilidade dos mandatos parlamentares do

que dos executivos, não evidenciando diferenças muito significativas entre os países,

salvo o facto de Portugal apresentar, desta vez, o índice mais baixo, o que se explica

por ser também o país que teve um maior número de governos minoritários. Destaca-

se, de novo, a situação da França, com um índice que supera o dobro do que foi apu-

841 Durante o período em análise, o Presidente eleito nomeou sempre um novo Primeiro-Ministro da sua
confiança e da sua família política. As situações de coabitação que ocorreram resultaram de eleições
legislativas realizadas no decurso de mandatos presidenciais e cessaram no momento da realização de
novas eleições presidenciais.
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rado em relação aos executivos, refletindo o efeito da gestão que os Chefes do Estado

fazem habitualmente da possibilidade, não prevista expressamente na Constituição, de

renovação dos governos, sem realização de eleições, nos períodos em que lideram a

maioria parlamentar.

Tabela III/7: Índice de duração das legislaturas – Áustria, França e Portugal
(1983-2016)

País n DM/d DP/d Índice
Áustria (4) 8 1160 1460 0,795
Áustria (5) 2 1646 1825 0,902
Áustria (4+5) 10 0,849
França 8 1631 1825 0,893
Portugal 10 1182 1460 0,810

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabelas 1 a 3 do Apêndice A.
Legenda: n= número de legislaturas; DM/d=duração média, em dias; DP/d=duração prevista, em dias.

Recorrendo ao índice de duração das legislaturas é possível compará-las:

Figura III/4: Duração das legislaturas – Áustria, França e Portugal (1983-2014)

Fonte: Tratamento dos dados recolhidos, conforme Tabelas 1 a 3 do Apêndice A.
Legenda: Indicam-se os anos de início de cada legislatura.

Verifica-se uma tendência forte para o cumprimento integral dos períodos

constitucionalmente previstos, em França, desde 1997, a par das situações mais fre-

quentes de interrupção dos períodos constitucionais na Áustria e em Portugal. O pri-

meiro facto parece ser consequência direta da realização de eleições legislativas ime-
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diatamente a seguir às presidenciais, para mandatos com a mesma duração, instituído

formalmente em França desde 2002, sempre com a presença do “fait majoritaire”.

A conclusão mais importante que parece poder extrair-se dos dados apresen-

tados é a de que quando o chefe do Estado é simultaneamente o líder da maioria par-

lamentar, secundarizando o papel do Primeiro-Ministro, a duração dos governos tende

a ser menor, sem prejuízo da estabilidade das legislaturas.

A prática política conhecida em relação aos três países e uma observação adici-

onal dos dados recolhidos ajudam a reforçar esta conclusão: i) nunca o parlamento

austríaco foi dissolvido nem nenhum Governo foi demitido por iniciativa do chefe do

Estado, na vigência do sistema semipresidencial; ii) em Portugal só ocorreram dois ca-

sos dessa natureza em que o Presidente agiu independentemente de uma iniciativa

anterior, ou do Primeiro-Ministro, apresentando a sua demissão, ou do parlamento,

aprovando uma moção de censura ao Governo; iii) em França é frequente a renovação

dos executivos partidariamente afetos ao chefe do Estado, dentro da mesma legislatu-

ra, mediante a demissão do Primeiro-Ministro seguida da sua substituição ou recondu-

ção;842 iv) em França os governos de coabitação tiveram uma duração média muito

superior aos demais843 e nenhum deles foi substituído por outro da mesma área políti-

ca.

No entanto, mesmo em França, o mais baixo índice de duração dos governos

não fornece necessariamente uma indicação de instabilidade governativa, como se

pode concluir do índice de duração dos períodos legislativos. O facto de, gabinetes

com a mesma composição partidária, chefiados, ou não, pelo mesmo Primeiro-

Ministro, se sucederem, somando períodos de vida muito para além do que resulta

daquele indicador, é sinal de uma certa estabilidade governativa centrada no Presiden-

te da República e ajuda a explicar as diferenças entre os dois índices.844

842 Num total de 22 governos, 13 resultaram de renovações deste tipo, com substituição do Primeiro-
Ministro, em 5 casos, e demissão do mesmo, seguida da sua renomeação, em 8 casos.
843 O Governo que mais tempo durou foi precisamente um de coabitação, o de Leonel Jospin, durante o
primeiro mandato presidencial de Jacques Chirac.
844 Existem, evidentemente, outros fatores que influenciam a duração dos governos (v. Laver, 2003, pp.
27-30; Warwick, 2007, pp. 35-48), mas esses outros fatores não são o objeto da presente investigação.
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CAPÍTULO IV: MODELO ANALÍTICO PARA UM ESTUDO DE CASO

O objetivo de aprofundar o conhecimento da forma como funciona, em Portu-

gal, o sistema de governo semipresidencial, alcançado com os resultados comparativos

apresentados no ponto III.2.3 e com o produto da investigação empírica detalhado nos

Capítulos II e V, não ficaria completo sem uma ferramenta que permitisse avaliar o

efeito dos atos e intervenções do Presidente na interação com os governos, assegu-

rando a comparabilidade entre os períodos considerados relevantes.

Como se refere no Capítulo I, os modelos analíticos disponíveis para estudo dos

poderes presidenciais nos sistemas de governo de tipo semipresidencial destinam-se,

essencialmente, à investigação em política comparada, a um nível macro, não satisfa-

zendo as necessidades de um estudo de caso centrado na prática política referente a

um determinado período de tempo e abrangendo a generalidade dos atos relevantes

para caraterizar a interação entre os Presidentes e os governos em funções no decurso

desse período.

Tornou-se, assim, indispensável desenvolver um modelo específico que susten-

tasse essa parte da investigação, o qual pode ser utilizado futuramente para outros

estudos de caso e também, eventualmente, como suporte de um observatório do fun-

cionamento dos sistemas de governo de tipo semipresidencial.

IV.1. Intensidade e sentido do exercício dos poderes presidenciais na intera-

ção com o Governo

O novo modelo analítico que se apresenta no presente Capítulo tem por base

dois conceitos: i) “intensidade” do uso dos poderes presidenciais; ii) “sentido”, em re-

lação aos interesses do Governo, de cada ato, intervenção ou iniciativa, concretizados

no uso dos referidos poderes.

O conceito de “intensidade” decorre da perceção de que não é uniforme o efei-

to produzido sobre o sistema político845 pelo uso dos diferentes poderes de que o Pre-

845 V. nota 7.
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sidente dispõe. Pode ser um efeito insignificante, por rotineiro846 ou por não afetar, de

forma alguma, os interesses do Governo, favorecendo-os ou prejudicando-os, mas

também pode ser, no extremo oposto, um efeito demolidor para esses interesses, afe-

tando-os em definitivo, quando um executivo vê o seu mandato cessar em resultado

de um ato praticado no uso de tais poderes.847

Por outro lado, a natureza do efeito de interação com o Governo produzido por

cada intervenção presidencial permite estabelecer o “sentido” correspondente a essa

interação, que pode ser de tipo cooperante (Co), conflitual (Cf) ou neutro (N), conso-

ante induza um resultado favorável, desfavorável ou irrelevante em relação aos inte-

resses do executivo.848

A aplicação do modelo aos diferentes períodos em estudo ajudará a

perceber quais são as circunstâncias que podem influenciar uma maior ou menor in-

tervenção do Presidente na sua relação com o executivo e o sentido da mesma.

IV.2. Categorias dos poderes relevantes

A categorização dos poderes de que dispõe o Presidente, atendendo à natureza

dos mesmos, permite estabelecer um primeiro critério para fixar uma medida de in-

tensidade do efeito produzido pelo seu uso.849

846 Entendendo-se como tal os atos repetitivos que correspondam ao sentido da cooperação esperada
(v. ponto IV.4), como são, por exemplo, as promulgações de diplomas que não suscitam qualquer dúvida
ao Presidente.
847 Metcalf (2000, pp. 662-665) identifica três fórmulas de medição dos poderes presidenciais: i) a lista-
gem exaustiva, a que recorre McGregor (1994), pontuando com 1 a presença de cada poder e com 0 a
sua ausência; ii) idêntica listagem associando ao critério anterior o valor intermédio de 0,5 para as situa-
ções em que um poder é partilhado, sendo o valor 1 empregue quando se trata de um poder exclusivo
(Frey, 1997); iii) o modelo de Shugart e Carey (1992) assente numa lista limitada dos poderes considera-
dos mais relevantes, cada um ponderado numa escala de 0 a 4, sendo pontuada com 0 a ausência de um
poder, com 4 a sua existência sem restrições e com os valores intermédios as situações em que existem
restrições, atendendo à importância das mesmas. Esta última modalidade pode ser associada ao concei-
to de “intensidade” aqui apresentado, embora com as debilidades que à proposta de Shugart e Carey
são apontadas no ponto I.2.
848 Os conceitos de “conflito” e de “cooperação” estão expressamente presentes, conjuntamente, em
alguma bibliografia sobre o semipresidencialismo, nomeadamente quando se analisam situações de
coabitação (v. Elgie, 2001a, pp. 120-126: Protsyk, 2006, pp. 221-222; Sedelius & Mashtaler, 2013, pp.
112-113; Shugart, 2005, pp. 340-341).
849 Shugart e Carey (1992, pp. 148-154) recorrem a duas categorias: “legislative powers” e “nonlegisla-
tive powers”. McGregor (1994, pp.25-27) apresenta três categorias: “presidential symbolic, ceremonial,
and procedural powers”, “presidential powers of appointment”, “presidential political powers”. Barroso
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Opta-se por uma estrutura assente em seis categorias de poderes: i) “poderes

de refrescamento850 sistémico”, considerando-se como tais aqueles que podem de-

terminar uma mudança imediata851 na composição do parlamento ou do Governo; ii)

“poderes de intervenção no processo legislativo”, abarcando todas as formas de parti-

cipação do Presidente no referido processo; iii) “outros poderes com relevância sisté-

mica”, constituindo esta uma categoria residual, onde se incluem todos os poderes

que devem ser ponderados mas que não cabem em nenhuma das outras categorias;

iv) “poderes excecionais”, relacionados com situações de crise grave;852 v) “poderes

protocolares, de distinção e de clemência” que, à partida, se entende não interferirem

significativamente na interação do Presidente com o Governo; vi) “poderes infor-

mais”853, associados a um tipo de intervenção não previsto expressamente na Consti-

tuição, mas nem por isso menos legítimo nem menos importante,854 consubstanciado

em declarações, discursos e outras iniciativas com repercussão mediática, suscetíveis

de condicionar a agenda política e as opções de políticas públicas e de afetar, positiva

ou negativamente, a imagem do Governo.

Esta estrutura encontra-se sintetizada na Tabela IV/1, ou Tabela base, que

constitui a matriz do modelo analítico a partir da qual são desenvolvidos um quadro e

outra tabela, por cada categoria de poderes, detalhando, as circunstâncias determi-

e Bragança (1989, pp. 336-347), aludindo em concreto ao caso português, agrupam os poderes presi-
denciais em quatro categorias: “poderes próprios”, “poderes partilhados ou condicionados”, “poderes
de controlo” e “poderes simbólicos”. Novais (2010, pp. 243-322), analisando também o caso português,
opta por duas categorias: “poderes dramáticos”, que são os de dissolução do parlamento e de nomea-
ção e demissão do Governo, e “poderes fracos”, os demais, por comparação com os primeiros.
850 Marina Costa Lobo, em artigo publicado em 2006, no Diário de Notícias (Lobo, 2006), recorre à ex-
pressão “refrescamento político” para se referir a uma mudança de políticas visando influenciar a opini-
ão pública, ou a uma remodelação governamental com o mesmo objetivo.
851 Entenda-se por “imediata” uma mudança diretamente decorrente do uso de determinado poder
presidencial, ainda que, nomeadamente por imperativos legais, os efeitos práticos da mudança se façam
sentir com a necessária dilação temporal, se estiver em causa a realização de eleições.
852 “Excecionais” porque previstos expressamente para situações de exceção. Araújo (2003, p. 85) refe-
re-se a “poderes de crisis”.
853 Expressão usada, entre outros, por Metcalf (2000, p. 663) e Lomba (2011, p. 90). Já Araújo (2003, p.
95) alude a “mecanismos informales” para se referir aos atos considerados neste grupo. Também Cano-
tilho e Moreira (1991b, pp. 56-58) usam o adjetivo “informal” para se referirem ao que classificam como
o “poder instrumental” de “tomar posições públicas”, enquanto Valle (2013, p. 609) distingue entre
“exteriorizações quase formais e exteriorizações informais” do pensamento político do Presidente,
“consoante correspondam ou não a uma regularidade fáctica consolidada em regras convencionais que
imprimam uma certa previsibilidade à actuação presidencial”.
854 V. Canotilho e Moreira (1991b, pp. 56-61); Valle (2013, pp. 620-623).
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nantes do sentido da interação correspondente a cada ato específico e os valores de

intensidade correspondentes.

Tabela IV/1: Categorias dos poderes presidenciais (Tabela base)
Poderes Descrição de enquadramento Intensidade Sentido
A – Poderes de
refrescamento
sistémico

Iniciativa presidencial autónoma 4 ou 5 Cf
Iniciativa presidencial induzida, sem
alternativa de Governo 0 N
Iniciativa presidencial induzida, com
alternativa de Governo 2 Cf ou Co
Nomeação do PM num quadro de exce-
ção 1 ou 2 Co
Nomeação e exoneração de membros
do Governo 0,5 ou 0,2 Cf

B- Poderes de
intervenção no
processo legisla-
tivo

Destino do diploma dependente de
outro órgão 0,05 Cf, N ou Co
Decisão presidencial reversível por ini-
ciativa subsequente de outro órgão 0,1 Cf, N ou Co
Decisão presidencial tendencialmente
irreversível 0,3 Cf, N ou Co

C- Outros poderes
com relevância
sistémica

Decisões com efeito inter-relacional
muito forte 0,5 Cf, N ou Co
Nomeações em codecisão (art.º 133.º
da CRP) 0,2 Cf
Outros atos 0,1 Cf, N ou Co

D – Poderes exce-
cionais

Guerra e paz; estado de sítio e estado
de emergência 2 ou 4 Cf

E – Poderes pro-
tocolares, de
distinção e de
clemência Sem efeito sistémico relevante 0 N
F- Poderes infor-
mais

Jornadas com potencial efeito condicio-
nador da agenda política 0 a 1 Cf, N ou Co
Discursos, entrevistas e outras
intervenções  públicas 0 a 0,5

Cf, N ou Co

- Se indutores de demissão do Governo + 2 Cf
Outras iniciativas 0 a 0,5 Cf, N ou Co

Fonte: Elaboração própria

IV.3. Índices de medição

Como resulta do ponto anterior, a cada decisão, intervenção ou iniciativa

relevante de outra natureza, é atribuída uma pontuação, ou valor, dentro dos limites

apontados na Tabela IV/1 e mais detalhadamente especificados nas Tabelas IV/2 a

IV/7. Esses valores terão associada a indicação do sentido correspondente, conflitual
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(Cf) ou cooperante (Co), não se atribuindo nenhuma pontuação quando o sentido é

neutro (N).

Assim, a partir dos valores correspondentes aos atos855 praticados no uso dos

poderes presidenciais, é possível apurar dois índices relevantes para a investigação: i)

o índice de interação Presidente-Governos (IIPGs), abrangendo a totalidade de cada

mandato presidencial ou parcelas do mesmo; ii) os índices direcionados de interação

Presidente-Governo (IDIPG), abrangendo o período de duração de cada mandato pre-

sidencial ou de cada Governo, ou parcelas dos mesmos.

O primeiro corresponde ao somatório da pontuação atribuía a todas as inter-

venções relevantes, sejam elas de sentido conflitual ou de sentido cooperante. Mede a

intensidade da ação do Presidente, permitindo perceber se o mesmo foi muito ou

pouco interventivo em cada mandato e em relação a cada Governo, independente-

mente do sentido predominante da intervenção.

Os índices direcionados correspondem a cada uma das duas parcelas do primei-

ro, obtidas através da soma de todos os valores de Co e de CF, considerados separa-

damente, para cada período que esteja a ser analisado. Permite apurar o sentido da

interação do Presidente com cada Governo, sendo essa interação tendencialmente

neutra quando a diferença entre ambas as parcelas for próxima de zero e cooperante

ou conflitual consoante a parcela de maior valor.

A interpretação dos resultados decorrerá sempre da comparação entre perío-

dos equivalentes, sejam eles os mandatos presidenciais, os tempos de duração dos

governos, ou outros.

IV.4. Exercício dos poderes relevantes

Como ficou expresso no ponto IV.1. nem todos os atos praticados no exercício

dos poderes presidenciais produzem um efeito sistémico significativo. No quadro do

presente modelo analítico não são atribuídos valores de intensidade a decisões que

855 No sentido mais lato do termo, incluindo qualquer tido de iniciativa de entre as consideradas nas
Tabelas IV/2 a IV/7.
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correspondam ao sentido da cooperação institucional856 esperada nos termos da Cons-

tituição e da cultura política consolidada.

A esmagadora maioria dos atos do Presidente inscreve-se no quadro da coope-

ração esperada, ou “cooperação construtiva” (Valle, 2012, p. 69). Por norma, o chefe

do Estado nomeia como Primeiro-Ministro o líder do partido mais votado nas eleições

legislativas, nomeia os membros do Governo que o Primeiro-Ministro propõe, promul-

ga os diplomas que lhe são apresentados pela Assembleia da República e pelo Gover-

no, aceita as propostas de nomeação dos embaixadores e das altas chefias militares

que o executivo lhe apresenta, depois das consultas prévias consideradas pertinentes,

para além de outras decisões necessárias ao funcionamento corrente das instituições

políticas e da administração do Estado. O modelo analítico evita as situações que se-

guem essa norma uma vez que não são as que permitem perceber a natureza da inte-

ração entre o Presidente e os governos.

Os estudos de caso sobre o funcionamento do sistema de governo em Portugal

prestam particular atenção a episódios como os de demissão do Governo, dissolução

do parlamento, discursos e outras iniciativas mediáticas promovidas pelos Presidentes,

vetos e requerimentos de apreciação da constitucionalidade e não, por exemplo, ao

número de diplomas promulgados857 ou de decretos de nomeação em regime de deci-

são partilhada emitidos.858

De facto, estes últimos indicadores ou estão associados a circunstâncias pouco

relevantes para o estudo das interações entre o Presidente e os executivos, como são,

por exemplo, os períodos de rotação do corpo diplomático ou o termo normal dos

mandatos de titulares de altos cargos de nomeação partilhada, ou dependem do maior

ou menor afã de produção legislativa dos governos e dos grupos parlamentares, sem

nexo de causalidade com as opções presidenciais de vetar ou promulgar os diplomas

produzidos.

856 O termo é usado num sentido mais amplo por Novais (2010, pp. 223- 235) para contextualizar os
parâmetros de um relacionamento institucionalmente adequado entre “os diferentes órgãos de exercí-
cio de poder político” (Novais, 2010, p. 223).
857 Garnier (2005, p. 386) e Neto e Lobo (2012, p. 61) apresentam números de diplomas promulgados
apenas para efeitos de enquadramento da análise dos vetos.
858 V. Araújo (2003); Freire e Pinto (2010); Jalali (2011); Neto & Lobo (2009); Novais (2010).
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Efetivamente, como se demonstra nos gráficos seguintes, não existe relação es-

tatisticamente significativa entre o número de diplomas apresentados para promulga-

ção e o número de vetos proferidos, o que parece confirmar a irrelevância do número

de promulgações para a compreensão do tipo de interação que o Presidente estabele-

ce com os governos.

Figura IV/1: Relação entre o número de vetos por mandato presidencial e o número de
diplomas do Governo entrados na PR para promulgação

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR (v. Tabela V/9).

Efetuada uma análise de regressão linear e calculados os coeficientes de re-

gressão e de determinação, tendo como variável independente o número de diplomas

entrados na Presidência da República para promulgação e como variável dependente o

número de vetos, por mandato, verifica-se que, no caso de diplomas do Governo, não

existe relação relevante entre as duas variáveis. Os valores apurados são, respetiva-

mente, de r = 0,3052 e R² = 0,0931.

A mesma conclusão se retira, de forma ainda mais evidente, no caso dos decre-

tos da Assembleia da República, com os valores dos coeficientes de regressão e de

determinação de: r = 0,0321 e R² = 0,001.
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Figura IV/2: Relação entre o número de vetos por mandato presidencial e o número decretos
da AR entrados na PR para promulgação

Fonte: Tratamento de dados recolhidos nos Arquivos da PR e da AR (v. Tabela V/11).

Excluídas as decisões que correspondam ao que se designou como o resultado

da cooperação institucional esperada, as tabelas seguintes contêm o detalhe dos po-

deres relevantes, do sentido da interação decorrente das circunstâncias do exercício

dos mesmos e da intensidade associada ao efeito produzido.859

IV.5. Tabelas de interação e de intensidade

A determinação do sentido da interação do Presidente com os governos deve

ter por base critérios precisos que contribuam para a redução dos riscos de subjetivi-

dade inerentes ao modelo analítico. Para o efeito, o mesmo inclui um quadro com os

critérios de ponderação do sentido da interação, associado a uma Tabela de intensida-

de, com o detalhe dos valores a atribuir a cada um dos atos integrados nas categorias

agregadas na Tabela Base.

IV.5.1 Poderes de refrescamento sistémico

O Quadro IV/1 e a Tabela IV/2 correspondem aos atos praticados no uso dos

poderes de refrescamento sistémico.

859 O modelo explicativo dos critérios de ponderação relativos ao uso de cada um dos poderes presiden-
ciais não se afasta do nível de detalhe empregue por autores como McGregor (1994, pp. 25-28), Metcalf
(2000, pp. 668-676), Siaroff (2003, pp. 303-305) e Shugart e Carey (1992/2009, p. 150).
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Relativamente ao Quadro IV/1, importa especificar que a dissolução da Assem-

bleia da República na sequência de demissão do Governo por qualquer um dos moti-

vos constantes do artigo 195.º/1.º da CRP, sem que exista alternativa de Governo viá-

vel,860 é considerada uma decisão neutra.861 Existindo tal alternativa mas optando o

Presidente por pôr fim à legislatura e convocar novas eleições, ele decide em sentido

cooperante com o Governo cessante uma vez que este não é imediatamente substituí-

do por outro e os partidos que o apoiam têm a oportunidade de renovar a sua legiti-

midade.862

Quadro IV/1: Critérios de ponderação do sentido da interação PR/Governo
(poderes de refrescamento sistémico)

Poderes
relevantes

Efeito inter-relacional
Conflitual Neutro Cooperante

Dissolver a AR Por iniciativa do PR sem
prévia ação de outro
órgão de soberania ou
após demissão do PM
não aceitando o PR indi-
gitar outro proposto pela
mesma maioria.

Após demissão do
Governo por causa
alheia ao PR, sem
alternativa viável
para formação de
novo executivo.

Após demissão do Governo por
ação da AR, existindo alternati-
va viável para a formação de
novo executivo sem o(s) parti-
do(s) do Governo cessante.

Nomear o PM
num quadro de
exceção

Se o nomeado não tiver sido
indicado pelo partido com mai-
or número de deputados elei-
tos.

Demitir o Go-
verno

Por iniciativa do Presi-
dente

Aceitar pedido
de demissão do
PM sem dissol-
ver a AR

Com nomeação de outro
PM não proposto pelo(s)
partido(s) que apoia-
va(m) o Governo.

Com nomeação de outro PM
proposto pelo(s) partido(s) que
apoiavam o Governo.

Nomear os
membros do
Governo

Se for feita exigência ou
recusado algum nome
proposto pelo Primeiro-
Ministro.

Exonerar os
membros do
Governo

Se a exoneração for
induzida pelo Presiden-
te.

Fonte: Elaboração própria.

860 Caso da demissão de António Guterres em 2001.
861 A neutralidade da decisão pode ser questionada no caso de a demissão do Governo ser precedida de
alguma intervenção informal do Presidente que contribua para tal desfecho, como terá acontecido em
2011. Uma situação desta natureza é contemplada no modelo analítico no quadro dos poderes infor-
mais, de acordo com o Quadro IV/6 e a Tabela IV/7.
862 Como aconteceu em 1987, quando Mário Soares optou por dissolver a AR e convocar eleições, ape-
sar de existir uma hipótese de formação de um Governo com apoio parlamentar maioritário apoiado
pelo PS, PRD e PCP (v. ponto V.1.1.3).
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Na Tabela IV/2 é proposto o valor de intensidade cinco, o mais elevado, para as

decisões de exclusiva responsabilidade do PR com o maior potencial de refrescamento

do sistema político. Todos os outros valores são compreensíveis, a partir daquele, cor-

respondendo a efeitos de menor intensidade na interação do Presidente com o execu-

tivo, inclusive na hipótese de demissão do Governo, que tem consequências sistémicas

muito importantes mas não implica, necessariamente, a realização imediata de elei-

ções.

Tabela IV/2: Intensidade do exercício dos poderes do PR na interação com o Governo
(poderes de refrescamento sistémico)

Poderes relevantes mensuráveis
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Coop.
Dissolução da AR 5 0 2
Nomeação de PM num quadro de exceção

- Se o PR pode dissolver a AR
- Se o PR não pode dissolver a AR

2
1

Demissão do Governo 4
Aceitação de pedido de demissão do PM sem dissolução da AR 2 2
Nomeação dos membros do Governo (exigência ou recusa de)

- Ministro
- Secretário de Estado

0,5
0,2

Exoneração de membros do Governo (exigência de)
- Ministro
- Secretário de Estado

0,5
0,2

Fonte: Elaboração própria.

IV.5.2. Poderes de intervenção no processo legislativo

O Quadro IV/2 e a Tabela IV/3 reportam-se aos poderes de intervenção no pro-

cesso legislativo. A opção por esta designação permite abarcar, para além dos poderes

mais frequentemente estudados, outras categorias que são referenciadas na literatura

de forma menos detalhada e que raramente aparecem com algum tipo de quantifica-

ção: i) os vetos proferidos na transição entre governos de orientação política oposta,

com o objetivo único de permitir ao executivo que assume funções avaliar do interesse

em prosseguir com a iniciativa que se encontrava pendente de promulgação (v. ponto

V.2.1.1); ii) as ingerências no conteúdo de diplomas do Governo, traduzidas na intro-

dução de alterações sugeridas pela Presidência da República e na devolução definitiva

de iniciativas legislativas do executivo sem formalização de decisão de veto (v. ponto

V.2.1.2).



Vasco Franco

258

O veto de transição é tratado, simultaneamente, como um ato de sentido con-

flitual com o Governo autor da iniciativa vetada, uma vez que esta passa a depender

da decisão do novo executivo, e como um ato cooperante com este, na medida em

que lhe permite fazer a opção que considerar mais conveniente.

A autonomização deste tipo de veto relativamente ao veto político justifica-se

face às caraterísticas próprias do veto de transição,863 de que se destaca o facto de não

existir qualquer apreciação sobre o mérito da iniciativa, ficando expressamente aberta

a possibilidade de o mesmo diploma voltar a ser apreciado pelo Presidente e promul-

gado, caso o Governo que inicia funções assim o proponha. Esta última caraterística é

particularmente significativa pois representa uma exceção ao princípio consagrado na

Constituição e na doutrina864 no sentido de que o veto de um diploma do Governo é

irreversível.865

Os casos de ingerência no processo legislativo foram muito numerosos em al-

guns mandatos presidenciais e em relação a alguns governos, traduzindo-se, basica-

mente, em três situações distintas: i) devolução de diplomas do Governo para introdu-

ção de pequenos aperfeiçoamentos de forma; ii) devolução com sugestão de altera-

ções de conteúdo; iii) devolução definitiva sem promulgação e sem formalização de

despacho de veto. Apenas estas duas últimas situações são consideradas no Quadro

IV/2 por se entender que a primeira não é suficientemente relevante, sendo também

excluídos os casos em que a devolução definitiva foi solicitada pelo Governo não ha-

vendo evidência de que tal solicitação tenha sido induzida pela Presidência da Repúbli-

ca.

863 Apresentadas na introdução ao ponto V.2.
864 V. Artigo 136.º/4 da CRP e Barroso e Bragança, 1989, p. 344; Canotilho e Moreira, 2010, p. 206; Gou-
veia, 2007, p. 1288; Magalhães, 2001, p. 497; Miranda e Medeiros, 2005, p. 407; Novais, 2010, pp. 296-
297.
865 A única forma de fazer vingar uma iniciativa legislativa do Governo objeto de veto é a sua transfor-
mação em proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, a qual, uma vez aprovada, pode ser
vetada, de novo, beneficiando, apenas neste caso, da possibilidade de confirmação nos termos do artigo
136.º/2 e 3 da CRP (v. Lobo, Pinto & Magalhães, 2012, p. 38: Novais, 2010, p. 297).
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Quadro IV/2: Critérios de ponderação do sentido da interação PR/Governo
(poderes de intervenção no processo legislativo)

Poderes relevantes
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Veto de diplomas
do Governo

Sempre conflitual.

Veto de diplomas da AR Se aprovado com o voto
do(s) partido(s) do
Governo.

Se aprovado com a
participação dos prin-
cipais partidos do Go-
verno e da oposição.

Se aprovado com
os votos contra
do(s) partido(s) do
Governo.

Veto de transição de di-
plomas do Governo

Em relação ao Governo
cessante.

Em relação ao
novo Governo.

Iniciativa para fiscalização
da constitucionalidade de
diplomas do
Governo

Caso se trate de diploma
do Governo em funções.

Caso se trate de diplo-
ma aprovado por Go-
verno anterior
(fiscalização sucessiva).

Iniciativa para fiscalização
da constitucionalidade de
diplomas da AR

Se aprovado com o voto
do(s) partido(s) do
Governo.

Se aprovado com a
participação dos prin-
cipais partidos do Go-
verno e da oposição
ou
por anterior legislatura.

Se aprovado com
os votos contra por
parte do(s) parti-
do(s) do Governo.

Ingerência no conteúdo
de diplomas do
Governo866

Alteração de diplomas do
Governo por solicitação da
Presidência e devolução
definitiva de diplomas
sem formalização de veto.

Fonte: Elaboração própria

Na Tabela IV/3 a pontuação mais alta – 0,3 – é atribuída nos casos em que as

iniciativas legislativas vetadas ficam inviabilizadas pela inexistência de maioria parla-

mentar suficiente para a sua confirmação após o veto. A mais baixa – 0,05 – destina-se

a valorizar três situações distintas: i) os vetos de transição, devido ao facto de o Presi-

dente remeter para o novo Governo a decisão final sobre o futuro do diploma; ii) as

iniciativas de fiscalização sucessiva da constitucionalidade, na medida em que produ-

zem um efeito menos gravoso do que a fiscalização preventiva; iii) os atos de ingerên-

cia no conteúdo de diplomas do Governo, porque impõem ao executivo opções de

conteúdo determinadas pelo Presidente ou inviabilizam a iniciativa, mas acabam por

resultar de uma convergência das vontades dos dois órgãos de soberania867 que evita a

formalização de um veto.

866 Exceto se estiver em causa alteração meramente formal para melhoria do diploma.
867 Porque o Governo aceita as alterações propostas ou a devolução, conformando-se com qualquer
destas hipóteses alternativas à formalização de um veto.
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As iniciativas de fiscalização da constitucionalidade são consideradas autono-

mamente do veto que delas pode decorrer porque o efeito sistémico produzido por

ambos é diferente e ocorre em distintos momentos.

Tabela IV/3: Intensidade do exercício dos poderes do PR na interação com o Governo
(poderes de intervenção no processo legislativo)

Poderes relevantes mensuráveis
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Veto político de diploma do Governo
- Se o Governo tem o apoio da maioria absoluta dos deputados
- Se o Governo não tem o apoio da maioria absoluta dos deputados

0,1
0,3

Veto político de diploma da AR:
- Aprovado com o apoio da maioria absoluta dos deputados
- Aprovado sem o apoio da maioria absoluta dos deputados

0,1
0,3

0 0,1
0,3

Veto político de diploma da AR superável por maioria de 2/3
- Aprovado por maioria de 2/3 dos deputados
- Aprovado sem maioria de 2/3 dos deputados

0,1
0,3

0
0 0,3

Veto por inconstitucionalidade de diplomas do Governo
- Se o Governo conta com o apoio de 2/3 dos deputados
- Se o Governo não conta com o apoio de 2/3 dos deputados

0,1
0,3

Veto por inconstitucionalidade de diplomas da AR
- Aprovado por maioria de 2/3 dos deputados
- Aprovado sem maioria de 2/3 dos deputados

0,1
0,3

0
0 0,3

Veto de transição de diplomas do Governo 0,05 0,05
Iniciativa para fiscalização preventiva da constitucionalidade de
diplomas do Governo 0,1
Iniciativa para fiscalização preventiva da constitucionalidade de
diplomas da AR 0,1 0 0,1
Iniciativa para fiscalização sucessiva da constitucionalidade de di-
plomas do Governo 0,05 0 0,05
Iniciativa para fiscalização sucessiva da constitucionalidade de di-
plomas da AR 0,05 0 0,05
Ingerência no conteúdo de diplomas do Governo 0,05

Fonte: Elaboração própria.

IV.5.3. Outros poderes com relevância sistémica

O Quadro IV/3 e a Tabela IV/4 agregam um conjunto de poderes não enqua-

dráveis nas outras categorias. Para além da caraterização feita no referido Quadro das

situações contempladas, importa especificar que as divergências quanto a nomeações

em regime de decisão partilhada serão consideradas quando exista evidência das

mesmas através da comunicação social e após confirmação por fonte documental pri-

mária, por fonte bibliográfica credível ou por entrevista a informadores privilegiados. A

conjugação destas fontes complementares reduzirá o risco de tratamento diferenciado

de situações desta natureza, tanto maior quanto mais discretas tiverem sido as dili-

gências para ultrapassar eventuais diferendos.
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Quadro IV/3: Critérios de ponderação do sentido da interação PR/Governo
(outros poderes com relevância sistémica)

Poderes relevantes Efeito inter-relacional
Conflitual Neutro Cooperante

Marcar a data das
eleições

Data diferente da defen-
dida pelo partido do
Governo.

Data consensual
entre os dois maiores
partidos (do Governo
e da oposição).

Data defendida pelo par-
tido do Governo, diferen-
te da proposta pelo maior
da oposição.

Convocar extraordina-
riamente a AR

Iniciativa encarada como
desfavorável ao
Governo.

Iniciativa nem favo-
rável nem desfavorá-
vel ao Governo.

Iniciativa encarada como
favorável ao Governo

Dirigir mensagens à
AR;
Pronunciar-se sobre as
emergências graves

Com sentido crítico em
relação ao Governo.

Iniciativa nem crítica
nem favorável ao
Governo

Com sentido favorável em
relação ao Governo.

Presidir ao CM Aceitação de convite.
Nomeação do presi-
dente do TC, do PGR
e das altas chefias
militares

Em caso de divergências
públicas entre o PR e o
Governo.

Comandante supremo
das Forças Armadas

Divergência pública
sobre a missão das For-
ças Armadas

Convocar referendos Convocação por propos-
ta de maioria parlamen-
tar adversa ao Governo;
Recusa de convocação
de referendo proposto
pelo Governo ou por
resolução da AR aprova-
da pelo(s) partido(s) do
Governo sem o acordo
do maior partido da
oposição.

Convocação por pro-
posta da AR aprovada
com os votos favorá-
veis do(s) partido(s)
do Governo e do
maior partido da
oposição;
Ou proposto pelo
Governo sem a dis-
cordância do maior
partido da oposição.

Convocação por proposta
do Governo ou por reso-
lução da AR aprovada
pelo(s) partido(s) do Go-
verno, sem o acordo do
maior partido da oposi-
ção; Ou recusa de convo-
cação de referendo pro-
posto por maioria parla-
mentar adversa ao Go-
verno.

Nomeação dos embai-
xadores e enviados
extraordinários

Em caso de divergências
públicas entre o PR e o
Governo.

Convocar o Conselho
de Estado

Quando a iniciativa for
encarada em sentido
desfavorável ao Gover-
no.

Situações de pronún-
cia obrigatória ou de
iniciativa neutra em
relação ao Governo.

Quando a iniciativa for
encarada em sentido
favorável ao Governo.

Fonte: Elaboração própria.

Nos casos em que a avaliação decorre da perceção transmitida à opinião públi-

ca através da comunicação social sobre se determinada iniciativa é favorável ou desfa-

vorável ao Governo,868 o apuramento dos valores de intensidade segue os critérios

constantes da Tabela IV/8 adiante explicitados.

868 Convocação extraordinária da AR, mensagens à AR, pronunciação sobre emergências graves e convo-
cação do Conselho de Estado fora das situações de pronúncia obrigatória.
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Tabela IV/4: Intensidade do exercício dos poderes do PR na interação com o Governo
(outros poderes com relevância sistémica)

Poderes relevantes mensuráveis
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Marcar a data das eleições 0,5 0 0,5
Convocar extraordinariamente a AR >0 a 0,5 0 >0 a 0,5
Dirigir mensagens à AR e pronunciar-se sobre as emer-
gências graves >0 a 0,5 0 >0 a 0,5
Presidir ao CM 0,5
Nomeação do presidente do Tribunal de Contas e do PGR 0,2
Nomeação das altas chefias militares 0,2
Comandante supremo das Forças Armadas 0,5
Convocar referendos 0,5 0 0,5
Nomeação dos embaixadores e enviados extraordinários 0,1
Convocar o Conselho de Estado >0 a 0,5 0 >0 a 0,5

Fonte: Elaboração própria.

IV.5.4. Poderes excecionais

Os poderes associados a situações de exceção são tratados no Quadro IV/4 e na

Tabela IV/5, abarcando as matérias sensíveis aí incluídas.

Quadro IV/4: Critérios de ponderação do sentido da interação PR/Governo
(poderes excecionais)

Poderes relevantes
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Declarar o estado de sítio ou o
estado de emergência Divergência pública grave
Declarar a guerra e fazer a paz Divergência pública grave

ou recusa por parte do PR
Fonte: Elaboração própria.

É precisamente a importância das questões envolvidas que justifica a pondera-

ção com os valores elevados constantes da Tabela IV/5.

Tabela IV/5: Intensidade do exercício dos poderes do PR na interação com o Governo
(poderes excecionais)

Poderes relevantes mensuráveis
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Declarar o estado de sítio ou o estado de emergência 2
Declarar a guerra e fazer a paz
- Divergência pública grave
- Recusa por parte do PM de proposta do Governo

2
4

Fonte: Elaboração própria.
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Importa recordar que a declaração do estado de sítio e do estado de emergên-

cia é competência do Presidente, exercida após audição do Governo e mediante auto-

rização da Assembleia da República (artigos 134.º/d e 138.º da CRP); a declaração de
guerra e a feitura da paz depende de proposta do Governo.

IV.5.5. Poderes protocolares, de distinção e de clemência

O Quadro IV/5 e na Tabela IV/6, inseridos apenas por razões de melhor perce-

ção do conjunto dos poderes presidenciais, não apresentam nenhum detalhe nem va-

lores de intensidade, por estarem em causa poderes considerados sem relevância sis-
témica significativa, já referenciados atrás.

Quadro IV/5: Critérios de ponderação do sentido da interação PR/Governo
(poderes protocolares, de distinção e de clemência)

Poderes relevantes
Efeito no funcionamento do sistema
Conflitual Neutro Cooperante

Sem relevância sistémica significativa
Fonte: Elaboração própria.

Tabela IV/6: Intensidade do exercício dos poderes do PR na interação com o Governo
(poderes protocolares, de distinção e de clemência)

Poderes relevantes mensuráveis
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Sem relevância sistémica significativa

Fonte: Elaboração própria

IV.5.6. Poderes informais

Por fim, o Quadro IV/6 e a Tabela IV/7 tratam dos poderes informais, contem-

plando situações de responsabilidade direta do Presidente suscetíveis de escrutínio e

com repercussão pública, com potencial para produzir um efeito de condicionamento

da agenda política e de reforço ou desgaste das posições do Governo.

Não se incluem outros poderes informais, cuja relevância se reconhece, que

não possam ser pública e sistematicamente avaliados, como as audiências e os contac-

tos de diferente natureza com agentes políticos e sociais ou “fugas de informação” e

outras formas de interação intencional com os meios de comunicação869 fora do con-

texto das intervenções consideradas. Esta opção decorre da necessidade de manter

869 V. Araújo, 2003, pp. 95-97.
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um critério estável de ponderação dos atos do Presidente da República com relevo na

sua interação com o Governo, assegurando parâmetros de comparabilidade ao longo

de todo o período da investigação, objetivo que poderia ser comprometido caso se

admitisse a valorização de atividades que, pela sua natureza discreta, são, na maioria,

indetetáveis ou de avaliação impossível.870

Quadro IV/6: Critérios de ponderação do sentido da interação PR/Governo
(poderes informais)

Poderes relevantes
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Jornadas com cobertu-
ra mediática suscetí-
veis de influenciar a
agenda política.

Com sentido crítico
em relação ao Gover-
no ou às políticas
públicas.

Sem sentido crítico
nem favorável em
relação ao
Governo.

Com sentido favorá-
vel em relação ao
Governo ou às políti-
cas públicas.

Discursos, entrevistas e
outras intervenções
públicas.

Com sentido crítico
em relação ao Gover-
no ou às políticas
públicas.

Sem sentido crítico
nem favorável em
relação ao
Governo.

Com sentido favorá-
vel em relação ao
Governo ou às políti-
cas públicas.

Outras ações com re-
percussão pública.

Com sentido crítico
em relação ao Gover-
no ou às políticas
públicas.

Sem sentido crítico
nem favorável em
relação ao
Governo.

Com sentido favorá-
vel em relação ao
Governo ou às políti-
cas públicas.

Fonte: Elaboração própria.

O critério de seleção das iniciativas presidenciais relevantes dentro desta cate-

goria assenta na importância que lhes é atribuída pelos meios de comunicação esco-

lhidos pelas razões expostas no ponto 2 da Introdução, Diário de Notícias e Expresso.

Uma vez reconhecida a relevância de qualquer intervenção de acordo com o

critério explicitado no Quadro IV/6, são ponderadas todas as notícias publicadas nos

dois referidos meios de comunicação, independentemente da página em que se en-

contrem: i) em edição anterior que anuncie a iniciativa e na primeira edição posterior à

mesma, tratando-se de discursos, entrevistas ou outras ações que decorram num úni-

co dia; ii) em edição que apresente a iniciativa, em todas as edições saídas no período

870 Para períodos de investigação mais curtos será possível documentar, por exemplo, as audiências
concedidas durante alguns mandatos presidenciais e associar parte delas a iniciativas posteriores adota-
das pelo Presidente. Essa possibilidade foi testada na consulta às agendas do Presidente Mário Soares,
disponíveis no arquivo da Fundação que leva o seu nome e é ilustrada no ponto V.4.2.
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de duração da mesma e na primeira edição posterior ao último dia, nos casos de inicia-

tivas de duração superior.871

Os valores de intensidade poderão variar numa escala de zero a zero vírgula

cinco, atribuindo-se a todos os que sejam diferentes de zero um sentido conflitual ou

cooperante, consoante se revelem negativos ou positivos de acordo com a Tabela

IV/8.872

Caso uma intervenção pública do Presidente tenha influência direta num pedi-

do de demissão do Primeiro-Ministro, ao valor apurado serão adicionados dois pontos

de sentido conflitual, em coerência com a previsão da Tabela IV/2 para uma situação

como essa decorrente de decisão formal do chefe do Estado.873

Tabela IV/7: Intensidade do exercício dos poderes do PR na interação com o Governo
(poderes informais)

Poderes relevantes mensuráveis
Efeito inter-relacional

Conflitual Neutro Cooperante
Jornadas com potencial efeito condicionador da agen-
da política >0 a 0,5 0 >0 a 0,5
Discursos, entrevistas e outras intervenções públicas >0 a 0,5 0 >0 a 0,5

- Se indutor de demissão do Governo + 2
Outras ações com repercussão pública >0 a 0,5 0 >0 a 0,5

Fonte: Elaboração própria

Será calculada a média da pontuação atribuída a notícias que versem sobre o

mesmo assunto, publicadas em ambos os jornais, no mesmo dia, sendo esse o registo

a incluir nas Tabelas do Apêndice C.

Para jornadas de duração superior a um dia, segue-se a regra idêntica: i) se as

notícias incidirem sobre a mesma matéria; ii) para múltiplas notícias relativas a deter-

minado dia, inseridas no mesmo periódico.

871 Serão consideradas também notícias publicadas no segundo dia posterior à ocorrência a que respei-
tem, dado que a hora de fecho das edições pode provocar tal dilação.
872 Nesta fase da investigação recorre-se a valores positivos e negativos para se poder determinar o
sentido da intervenção presidencial, uma vez este que decorre de duas fontes, nem sempre convergen-
tes. Na aplicação do modelo analítico cada ação do chefe do Estado será inscrita de acordo com o resul-
tado final da ponderação das notícias publicadas. Assim, consoante esse resultado seja superior, inferior
ou igual a zero, as intervenções são inscritas, respetivamente, como de sentido cooperante, conflitual
ou neutro. Completada esta operação, todos os valores são contabilizados como positivos.
873 Na Tabela IV/2 é atribuído um valor 4 em caso de demissão do Governo por decisão do Presidente da
República. Se a demissão for influenciada por uma intervenção informal do Presidente o valor de ponde-
ração será 2, uma vez que a decisão final continua a ser do Primeiro-Ministro.
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O critério de avaliação do sentido das intervenções e de medição da sua inten-

sidade segue a proposta apresentada por Caleiro874 (2005, p. 344) com a ponderação

constante da Tabela IV/8.

A essa proposta foi acrescentado mais um nível, em cada sentido, para permitir

fazer uma ponderação mais apurada de notícias cujo conteúdo se aproximava do neu-

tral, embora mantendo alguma referência, favorável ou desfavorável, menos acentua-

da do que as duas restantes categorias.875

Tabela IV/8: Ponderação do sentido e intensidade das notícias publicadas

Sentido da notícia em relação
ao Governo876

Pontuação
Discursos e outras

intervenções (por evento)
Jornadas
(por dia)

Claramente desfavorável -0,50 -0,50
Mais desfavorável do que favorável -0,25 -0,25
Mais desfavorável, mas quase neutro -0,10 -0,10
Neutro 0,00 0,00
Mais favorável, mas quase neutro 0,10 0,10
Mais favorável do que desfavorável 0,25 0,25
Claramente favorável 0,50 0,50

Fonte: Elaboração própria, a partir do modelo de Caleiro (2005, p. 506).

O mesmo modelo será empregue para avaliar o sentido e a intensidade do

exercício de poderes formais incluídos na Tabela IV/4, cuja relevância sistémica, no

quadro da presente investigação, decorre essencialmente da perceção transmitida aos

cidadãos.877

874 Estrela Serrano Caleiro (2005, pp. 296 e 343- 346) apresentou o modelo em causa, inspirado por
Patterson (apud Caleiro, 2006, p. 296), para analisar o “tom” das notícias em determinadas campanhas
eleitorais. Esse modelo inclui a categoria “equilibrado”, que não se emprega na presente investigação
porque não se adequa ao objetivo da mesma, o qual se centra no efeito das notícias em relação aos
governos e não na avaliação da atitude dos respetivos autores ou dos jornais que as publicam.
875 No Apêndice D, onde é feita a avaliação das notícias selecionadas, encontra-se inserida uma grelha
contendo os critérios de enquadramento nas categorias da Tabela IV/8.
876 Não inclui editoriais, comentários ou reações.
877 V. nota 868.
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CAPÍTULO V: EXERCÍCIO DOS PODERES FORMAIS E INFORMAIS DO PRESI-

DENTE DA REPÚBLICA (1982-2016)

Os poderes formais do Presidente da República consagrados constitucional-

mente são expressos através de: i) mensagens;878 ii) decretos; iii) requerimentos ao

Tribunal Constitucional; iv) despachos e comunicações ao Governo; v) alvarás.

No primeiro caso incluem-se as “mensagens fundamentadas” (artigo 136.º/1 da

CRP) referentes à recusa de promulgação de diplomas da Assembleia da República,

bem como as mensagens dirigidas a este órgão de soberania e às Assembleias Legisla-

tivas Regionais dos Açores e da Madeira, previstas no artigo 133.º/d da CRP. As men-

sagens são lidas perante o plenário do órgão ao qual são dirigidas, pelo seu presiden-

te,879 e publicadas no respetivo órgão oficial.880

Os decretos são a forma mais usada para expressar o exercício dos poderes

presidenciais, abrangendo uma grande diversidade de matérias, incluindo a dissolução

da Assembleia da República, a convocação de eleições e referendos, a nomeação e

exoneração do Primeiro-Ministro e dos demais membros do Governo, outras nomea-

ções e exonerações, como as do Presidente do Tribunal de Contas, Procurador-Geral

da República, chefias militares, embaixadores, membros do Conselho de Estado e vo-

gais do Conselho Superior de Magistratura, e ainda a ratificação de tratados e outros

atos internacionais e a concessão de indultos e comutação de penas, entre outras. Os

decretos do Presidente são publicados na primeira série do Diário da República.

Os requerimentos ao Tribunal Constitucional são o instrumento empregue para

solicitar a apreciação preventiva ou sucessiva da constitucionalidade das leis, nos ter-

mos dos artigos 278.º/1 e 281.º/2/a da CRP, bem como a verificação da inconstitucio-

878 Para além das mensagens, com o formalismo que decorre do texto constitucional (artigos 133.º/b e
136.º/1), o Presidente dispõe do poder de pronúncia “sobre todas as emergências graves para a vida da
República” previsto no artigo 134.º/e da CRP, o qual será abordado no ponto V.4.
879 Cf. artigo 17.º/1/c do Regimento da Assembleia da República, republicado, após alterações aprova-
das em 2010, no Diário da República, 1.ª série, n.º 200, de 14 de outubro de 2010, pp. 4478-4515, e
artigos 23.º/1/c dos regimentos das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira.
880 No caso da Assembleia da República a publicação é feita na 2.ª série do DAR, de acordo com o artigo
5.º/1 da Resolução da Assembleia da República n.º 35/2007, publicada no Diário da República, 1.ª série,
n.º 159, de 20 de agosto de 2007.
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nalidade por omissão, de acordo com o artigo 283.º/1 da lei fundamental.881 O conte-

údo destes requerimentos é habitualmente revelado nos acórdãos proferidos sobre os

mesmos.

A forma utilizada para promulgar e mandar publicar os diplomas aprovados pe-

la Assembleia da República e pelo Governo (v. artigo 134º/b da CRP) é o despacho, que

passa a fazer parte dos mesmos, figurando na respetiva publicação no órgão oficial, ao

contrário do que acontece com a decisão de veto sobre diplomas do executivo, forma-

lizada também por despacho ou vertida diretamente em ofício de comunicação ao

Governo,882 que não é objeto de publicação, embora seja habitual a sua publicitação,

nomeadamente através de nota inserida na página oficial da Presidência da República

na Internet.883

Os alvarás são empregues para a nomeação dos vogais884 que integram os con-

selhos das ordens honoríficas e para a concessão de qualquer grau dessas mesmas

ordens, à exceção do “Grande Colar”, que é concedido através de decreto do Presiden-

te da República, sendo os primeiros publicados, “integralmente ou por extrato”, na

segunda série do Diário da República (cf. artigos 46.º/4 e 49.º da Lei n.º 5/2011, de 2

de março) e os segundos na primeira série, como qualquer decreto.

881 O Presidente pode dirigir outro tipo de requerimentos ao Tribunal Constitucional, designadamente
para solicitar que este verifique e declare o seu impedimento temporário para o exercício do cargo, nos
termos dos artigos 132.º/1 e 223.º/2/a da CRP conjugados com o artigo 89.º/1 da Lei nº 28/82, de 15 de
novembro, sobre a organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional. Este procedi-
mento foi utilizado pelo Presidente Jorge Sampaio, por motivos de saúde, em 1996, dando origem aos
Acórdãos n.ºs 976/96, de 25 de Julho, e 980/96, de 7 de agosto, através dos quais foi declarado e levan-
tado, respetivamente, o impedimento temporário entre 27 de julho e 7 de agosto daquele ano (v. acór-
dãos in Tribunal Constitucional, acedido em 4 de maio de 2016, em
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19960976.html> e
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19960980.html>).
882 Jorge Sampaio proferia despachos habitualmente intitulados “Comunicação ao Governo sobre o
sentido da não promulgação do diploma registado na Presidência do Conselho de Ministros sob o n.º…”
(cf. fotocópias dos documentos originais arquivadas no Arquivo Histórico da Presidência da República).
Marcelo Rebelo de Sousa, no primeiro veto de um projeto de decreto-lei proferido no seu mandato,
optou por um ofício dirigido ao Primeiro-Ministro e por si subscrito, cujo teor foi integralmente repro-
duzido em nota inserida na página oficial na Internet (acedida em 2 de outubro de 2016, em
<http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=114908>).
883 O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, passou mesmo a inserir na página oficial
o texto integral da comunicação ao Governo dos vetos (v. Presidência da República Portuguesa, acedido
em 20 de outubro de 2016, em <http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=114908>).
884 Os chanceleres das ordens, que presidem aos respetivos conselhos, são nomeados por decreto do
Presidente da República (cf. artigo 41.º/1 da Lei n.º 5/2011, de 2 de março).
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As mensagens, requerimentos ao Tribunal Constitucional e despachos e comu-

nicações relativos a vetos serão objeto de tratamento exaustivo no ponto V.2 e os de-

cretos relevantes para a investigação nos pontos V.1 e V.3. No entanto, e uma vez que

estes últimos constituem uma pequena parte do total, face aos critérios enunciados no

Capítulo IV,885 importa deixar um retrato quantitativo do uso dos decretos por parte

dos Presidentes, ao longo do período da investigação.886

Figura V/1: Decretos do Presidente da República (30-10-1982 a 09-03-2016)

Fonte: Elaboração própria, a partir do Diário da República Eletrónico887

885 Porque a esmagadora maioria dos decretos corresponde à aprovação rotineira do que é proposto
pelo executivo, de acordo com a cooperação institucional esperada, não relevando, pois, para a aplica-
ção dos critérios analíticos estabelecidos.
886 Não se apresentam números relativos aos alvarás por respeitarem ao exercício de um poder conside-
rado “sem relevância sistémica”, de acordo com o modelo analítico apresentado no Capítulo IV.
887 “Pesquisa avançada, atos da 1.ª Série, Decreto do Presidente da República”, in Diário da República
Eletrónico, acedido entre 2 e 26 de julho de 2016, em https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada.
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Relativamente aos números observados na Figura V/1 importa sublinhar alguns

factos:

a) Ramalho Eanes e Jorge Sampaio dissolveram por duas vezes a

Assembleia da República no decurso dos segundos mandatos, com a parti-

cularidade de ambos o terem feito, num dos casos, quando existia uma

maioria parlamentar e, no outro, na ausência dessa condição. As duas res-

tantes dissoluções ocorreram no primeiro mandato de Mário Soares, em

circunstâncias ambíguas quanto à possibilidade de formação de uma maio-

ria oposta ao Governo derrubado através de uma moção de censura, e no

segundo mandato de Cavaco Silva, sem qualquer maioria alternativa possí-

vel antes da dissolução (v. ponto V.1.1);

b) A variação do número de decretos relacionados com a formação

e composição dos governos e com o seu fim tem basicamente três causas: i)

o critério seguido na nomeação inicial888 dos membros dos executivos, que

pode ser concentrada em três889 únicos decretos, como aconteceu em oito

dos treze governos que iniciaram e cessaram funções no período abrangido

pela investigação, ou objeto de maior número de decretos, chegando ao

máximo de cinco,890 no segundo executivo de Mário Soares; ii) o número de

governos empossados no decurso de cada mandato presidencial, que varia

entre um, nos primeiros mandatos de Sampaio, Soares e Cavaco, e três, nos

segundos mandatos de Eanes e Sampaio (v. Quadro 1); iii) a frequência das

remodelações ministeriais e das alterações pontuais na composição dos

executivos, situando-se os extremos no terceiro Governo de Cavaco Silva,

durante o segundo mandato de Mário Soares, com um total de 37 decretos

Foram retiradas listagens anuais, a partir das quais se elaborou o gráfico constante da Figura V/1, após
análise ao conteúdo e classificação de cada decreto.
888 Considerando todos os decretos de nomeação proferidos nos primeiros trinta dias após a nomeação
do Primeiro-Ministro.
889 Sendo, invariavelmente, um decreto com a nomeação do Primeiro-Ministro, outro com os Ministros
e, eventualmente, algum Secretário de Estado dependente da Presidência do Conselho de Ministros e o
terceiro com os restantes Secretários de Estado.
890 Os decretos do Presidente da República números 13, 14, 15, 17 e 18 de 1983, publicados, os três
primeiros, no suplemento ao Diário da República n.º 132, I série, de 9 de junho de 1983, e os dois res-
tantes no suplemento ao Diário da República n.º 138, I série, de 18 de junho de 1983. O facto de se
tratar de um Governo de coligação que incluiu um vice Primeiro-Ministro nomeado em decreto autó-
nomo, ajuda a explicar a diferença entre a nomeação deste executivo e a dos restantes.
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de nomeação e exoneração de membros do executivo, e no segundo Go-

verno de José Sócrates, sem nenhum decreto deste tipo durante o primeiro

mandato de Cavaco Silva e um único decreto de exoneração de um secretá-

rio de Estado, no segundo mandato do mesmo Presidente;891

c) O súbito crescimento do número de decretos relacionados com

as Forças Armadas resulta de um reforço dos poderes presidenciais operado

através da Lei Orgânica n.º 2/2007, de 16 de abril, que introduziu alterações

ao artigo 28.º da Lei n.º 29/82, de 11 de dezembro, consagrando a inter-

venção do Presidente da República nas promoções a oficial general e de ofi-

ciais generais.892 O efeito desta alteração fez-se sentir nos mandatos de Ca-

vaco Silva, representando esta matéria 77% do total de decretos relaciona-

dos com as Forças Armadas firmados nesse período;893

d) O facto de a nomeação de embaixadores não residentes ter pas-

sado a fazer-se por decreto do Presidente da República, ao contrário do que

acontecia anteriormente,894 teve como consequência um crescimento acen-

891 Na relação entre o número de decretos com implicações na composição dos executivos, após a no-
meação inicial, e o número de meses em funções, o Governo de Santana Lopes tem o rácio mais eleva-
do, com 1,13 decretos por cada mês de existência, e o segundo Governo de José Sócrates o mais baixo,
com 0,05. Não se considerou o segundo Governo de Passos Coelho dado o facto de não ter chegado a
assumir a plenitude das suas funções por ter sido rejeitado o respetivo programa (v. Ponto V.1.2.2).
892 A intervenção do Presidente nas promoções culmina um processo deliberativo complexo que se inicia
com uma proposta do Chefe do Estado-Maior do ramo, ouvido o respetivo Conselho Superior, sujeita a
aprovação sucessiva do Conselho de Chefes do Estado-Maior e do Ministro da Defesa e a “confirmação
pelo Presidente da República” (cf. artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, com as altera-
ções introduzidas pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, atualmente em vigor, o qual mantém,
nesta matéria, as regras aprovadas em 2007 através da norma mencionada no texto).
893 Em 1982, após a revisão constitucional, a Lei n.º 29/82, de 11 de dezembro, Lei de Defesa Nacional e
das Forças Armadas, alargou o leque de entidades militares cuja nomeação e exoneração é feita por
decreto do Presidente da República, acrescentando aos incluídos no artigo 136.º/p da CRP o Presidente
do Supremo Tribunal Militar, os comandantes-chefes e os oficiais que exerçam comandos ou represen-
tação em alianças de que Portugal seja membro (artigo n.º 29.º/2 da citada Lei). Os decretos emitidos
nos termos desta legislação e da que lhe sucedeu não implicam nenhum exercício de interpretação dos
números da Figura V/1 uma vez que abrangem todo o período da investigação.
894 A partir dos arquivos do Instituto Diplomático e da análise dos decretos do Presidente da República,
foi possível confirmar a indicação referida nesta alínea, que pode ser ilustrada com alguns exemplos: i)
em 2004, João António Lima Pimentel foi nomeado embaixador de Portugal na Malásia, e embaixador
não residente na União do Myanmar, através dos Decretos do Presidente da República n.ºs 42/2004 e
44/2004, respetivamente; o seu antecessor neste último posto, José Tadeu Sousa Soares, tinha sido
nomeado embaixador em Banguecoque, em 1999 (Decreto do PR n.º 99/99), e assumiu a representação
em Myanmar em 18 de agosto de 2000, sem que a respetiva nomeação tenha sido formalizada por
Decreto do Presidente da República, tal como tinha acontecido antes com Gabriel Mesquita de Brito,
nomeado em 1995 para Banguecoque (Decreto do PR n.º 61/95), tendo apresentado credenciais como
embaixador não residente em Myanmar a 8 de maio de 1996; ii) em 1999, Francisco Henriques da Silva
foi nomeado embaixador de Portugal em Abidjan (Decreto do PR n.º 102/99), assumindo, em 11 de
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tuado do número de atos desta natureza relacionados com o movimento

diplomático, a partir do segundo mandato de Jorge Sampaio;

e) O incremento dos decretos respeitantes à ratificação de tratados

e outros atos internacionais ocorre a partir da adesão de Portugal à CEE, em

12 de junho de 1985, embora muitos desses instrumentos não tenham liga-

ção direta ao âmbito comunitário;

f) Relativamente a indultos e comutações de penas sobressaem da

Figura V/1 dois aspetos: i) um menor número de decisões desta natureza

nos segundos mandatos; ii) a enorme diferença entre as medidas de graça

concedidas por Cavaco Silva e as decididas pelos seus antecessores, fican-

do-se aquele por um total de 60 decretos no primeiro mandato e 12 no se-

gundo, que correspondem, respetivamente, a 25% e a 5% dos assinados por

Jorge Sampaio na sua primeira presidência, que foi aquela em que se atin-

giu o número mais elevado de indultos e comutações de penas;

g) O pico verificado no primeiro mandato de Jorge Sampaio no con-

junto de “outras matérias” está associado à transição de Macau para a Chi-

na em 20 de dezembro de 1999. Nesse ano e no anterior foram publicados

88 decretos presidenciais relacionados com Macau, destinados, nomeada-

mente, a estabelecer a extensão a este território de convenções e outros

atos internacionais a que o Estado português estava vinculado, por forma a

assegurar que ali continuassem vigentes após a transição.

V.1 Poderes de refrescamento sistémico

Como resulta do Capítulo IV, deve entender-se como poderes de refrescamento

sistémico aqueles cujo exercício produz um efeito direto e imediato no funcionamento

do sistema político, na medida em que conduz a uma renovação dos atores ou da sua

janeiro de 2000, a representação, como não residente, no Burkina Faso, sem formalização por decreto
presidencial, ao contrário do que aconteceu em 2004 e 2005, quando assumiu funções de embaixador
no México e, depois, como não residente, na Guatemala, nas Honduras e na República Dominicana (De-
cretos do PR n.ºs 56/2004, 34/2005, 38/2005 e 47/2005). Os arquivos do Instituto Diplomático foram
consultados na respetiva página oficial da Internet, acedida em 2 de maio de 2016, em
https://idi.mne.pt/pt/relacoesdiplomaticas.html.
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condição,895 seja por dissolução do órgão legislativo, por nomeação ou exoneração do

Primeiro-Ministro, por demissão do Governo ou por qualquer alteração na sua compo-

sição (v. pontos IV.2 e IV.5.1).

V.1.1 Dissolução da Assembleia da República

Comparativamente com os restantes sistemas de governo de tipo semipresi-

dencial europeus e tendo em atenção a letra das Constituições e a prática política con-

sagrada, é em Portugal e em França que o Presidente da República dispõe de um po-

der de dissolução do parlamento mais efetivo e menos condicionado (v. pontos I. 2.3 e

III.2.2).

Na vigência da Constituição de 1976 a Assembleia da República foi dissolvida

sete vezes, antes de terminar o período de mandato constitucionalmente previsto896 e

no uso dos poderes conferidos ao Presidente pelo artigo 133.º/e da lei fundamental,

com as limitações impostas no seu artigo 172.º.

No entanto, e embora todos tivessem recorrido a ele, aqueles que desempe-

nharam o cargo entre outubro de 1982 e março de 2016 não tinham o mesmo enten-

dimento sobre o exercício deste poder.

Tanto Ramalho Eanes como Jorge Sampaio consideravam, e demonstraram,

que não era suficiente a existência de uma maioria parlamentar disposta a apoiar um

895 A condição de um ator pode mudar, mantendo-se ele como elemento atuante no sistema, por diver-
sos motivos, como, por exemplo: i) mudança do Governo, ainda que o Primeiro-Ministro seja o mesmo;
ii) assunção por um membro do executivo de uma diferente pasta governamental; iii) eleição como
deputado de um membro do Governo cessante.
896 A legislatura tem a duração de “quatro anos”, na versão inicial do artigo 174.º/1 da CRP, ou de quatro
“sessões legislativas”, de acordo com artigo 171.º/1 atualmente em vigor, com a versão adotada na
revisão constitucional de 1982 e a numeração fixada em 1997 (v. Monteiro, 2010, p. 304). As duas fór-
mulas conduzem ao mesmo resultado, uma vez que a duração de cada sessão legislativa foi sempre de
um ano, de acordo com o previsto nas diferentes versões da Constituição e do Regimento da Assembleia
da República (v. os citados artigos da CRP conjugados com: i) o artigo 55.º do Regimento de 1977, publi-
cado no suplemento ao Diário da Assembleia da República n.º 16, de 31 de julho de 1976; ii) o artigo
46.º/1 do Regimento aprovado em 1985, publicado no suplemento ao Diário da República n.º 54, I série,
de 6 de março de 1985; iii) o artigo 46.º/1 da versão aprovada em 1993, publicada no Diário da Repúbli-
ca n.º 51, I-A série, de 2 de março de 1993; iv) o artigo 49.º/1 do Regimento em vigor, aprovado em
2007 e publicado no Diário da República n.º 159, I série, de 20 de agosto de 2007). A única alteração
prende-se com o número 2 dos citados artigos do Regimento, que fixava o “período normal de funcio-
namento” entre 15 de outubro e 15 de junho, até 2003, ano em que foram aprovadas alterações ao
Regimento então em vigor, de 1993, passando este período a situar-se entre 15 de setembro e 15 de
junho.
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executivo, tornando-se necessário, para que este fosse investido ou se mantivesse em

funções, que o Presidente reconhecesse a sua capacidade para responder às necessi-

dades do país (v. Eanes, 1983, pp. 17-18; Sampaio, 2003, p. 15).

Pouco tempo depois da revisão constitucional de 1982, Eanes (1983, pp. 13 e

15-16) fez a interpretação mais presidencialista da Constituição ao afirmar que “a legi-

timidade política de um governo necessita também que o Presidente da República ex-

prima o seu apoio a essa solução…, no qual vincula a sua concepção política e a sua

própria legitimidade”.897 Entendia igualmente que a viabilidade de um executivo de-

penderia do “exame das condições políticas de que dispõe para poder atuar e para

poder orientar o País”, que ao Presidente cabia fazer.

O primeiro Presidente eleito na vigência da Constituição de 1976 acrescentou

ainda o que considerava ser uma condição de “limpidez e transparência”, ilustrando

com a sua decisão de dissolver a Assembleia da República em 1979. Nessa altura, a

eventual maioria que se poderia ter configurado e que lhe foi proposta, no tempo do

terceiro executivo de iniciativa presidencial, só era possível por ter ocorrido uma cisão

num dos grupos parlamentares, o que não contribuía “para a transparência dos pro-

cessos democráticos” (Eanes, 1983, pp. 14-15).898

Pelo seu lado, Jorge Sampaio (2003, p. 15) entendia que o poder de dissolução

só deveria ser exercido em “circunstâncias excecionais”, embora apontasse um leque

amplo de situações suscetíveis de encaixar neste conceito: i) quando “o interesse naci-

onal exige uma relegitimação da representação parlamentar”; ii) quando “a composi-

ção parlamentar deixou definitivamente de corresponder à vontade do eleitorado”; iii)

quando a maioria existente no parlamento “não permite a formação de um Governo

capaz de mobilizar adequadamente as energias nacionais para as tarefas que se colo-

897 Em 1985, na comunicação ao país sobre a terceira dissolução da Assembleia, tratada no ponto
V.1.1.2, Eanes (1985, p. 7) limitou-se a referenciar condições de estabilidade governativa mínima para
evitar tal desfecho: i) que fosse garantido que o programa de um novo Governo, após o fim do “Bloco
Central” não seria rejeitado; ii) “que o partido que viabilizasse […] o governo se comprometesse […] a
não votar qualquer moção de censura”.
898 Eanes referia-se à cisão no grupo parlamentar do PSD, com a saída, em julho de 1979, de 37 deputa-
dos que constituíram o Agrupamento de Deputados Sociais-Democratas Independentes, formando de-
pois a Ação Social-Democrata Independente, ASDI (v. Maltez, 2005, p. 654; Telo, 2007, pp. 214-215)
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cam ao País”. Acrescentava, como condicionante da decisão presidencial, a perceção

da disposição do eleitorado para gerar uma solução alternativa consistente.899

Mais restritivos no seu entendimento sobre o poder de dissolução foram Mário

Soares e Cavaco Silva, situando ambos a Assembleia da República como o espaço nu-

clear da formação e manutenção dos executivos, agindo o Presidente em conformida-

de com os sinais recebidos do parlamento.

Quando dissolveu a Assembleia, em 1987, Soares (1988, pp. 72-74) recordou

que “durante a campanha eleitoral” que antecedeu a sua eleição defendeu “a necessi-

dade de introduzir a moção de censura construtiva”, precisamente para que o derrube

de um Governo não implicasse a criação de um vazio e a necessidade de eleições ante-

cipadas.

Na mesma intervenção deixava antever que caberia ao Presidente sintonizar a

decisão de dissolver ou de indigitar um novo Primeiro-Ministro, num contexto como o

verificado em 1987, com aquilo que pensasse ser o sentimento dos cidadãos, o que o

terá levado a não alimentar as alternativas que chegaram a ser aventadas (v. Soares,

1988, p. 18 e ponto V.1.1.3).900

Cavaco Silva pronunciou-se sobre o poder de dissolução depois de o ter exerci-

do, em 2011, na sequência da demissão de José Sócrates (v. Ponto V.1.1.6). No preâm-

bulo do livro onde estão compiladas as suas intervenções desse ano, afirma que o Pre-

sidente só deve recorrer a ele “em circunstâncias excecionais”, recordando, aliás, que

o XIX Governo tinha beneficiado da tolerância dos parlamentares, que não inviabiliza-

ram o respetivo programa nem aprovaram nunca nenhuma das moções de censura

que chegaram a ser apresentadas (v. Silva, 2012, pp. 24-25).

Justificou, então, em comunicação ao País, a dissolução, com a constatação de

que não existia nenhuma outra alternativa, sendo essa, aliás, a opção de todos os par-

tidos representados no parlamento (v. Silva, 2012, p. 325).

899 Esta posição seria reafirmada em 2005 (Sampaio, 2006, pp. 23-24), quando Sampaio escreveu o pre-
fácio do nono volume de “Portugueses”, onde acrescenta que, ao dissolver a Assembleia “o Presidente
da República joga ele próprio a sua posição no sistema político”, uma vez que ficaria “extraordinaria-
mente enfraquecida” se os eleitores não confirmassem a sua perceção.
900 Sobre a posição de Mário Soares relativamente ao poder de dissolução v. Novais, 2010, pp. 260-261.
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As declarações que proferiu na cerimónia de tomada de posse do XXI Governo

Constitucional sugerem que Cavaco Silva teria ponderado dissolver a Assembleia da

República se não estivesse impedido de o fazer.901 Porém, em entrevista dada no qua-

dro da presente investigação, o ex-Presidente reiterou, a propósito da nomeação de

António Costa como Primeiro-Ministro, que não é adepto do uso do poder de dissolu-

ção, afirmando: “a Constituição é muito restritiva em relação à dissolução. Sempre

entendi que o Governo depende da confiança política da Assembleia da República e

não do Presidente” (p. 6).902

Independentemente do que escreveram e declararam os titulares do cargo, im-

porta analisar, caso a caso, como procederam os Presidentes da República quando

tiveram que decidir sobre o uso do poder de dissolução.

A primeira dissolução ocorreu em 1979, na sequência da experiência falhada

dos governos de iniciativa do Presidente Ramalho Eanes, encabeçados, sucessivamen-

te, por Nobre da Costa, Mota Pinto e Maria de Lurdes Pintasilgo (v. ponto II.1.3.1). Pe-

rante a persistência da Assembleia da República em inviabilizar tais executivos de gé-

nese extraparlamentar, e recusando a formação de um Governo apoiado pelo PS e por

deputados dissidentes do PSD (v. nota 898), Eanes procedeu à dissolução, convocando

eleições intercalares, através do Decreto n.º 98-A/79, de 11 de setembro.

Tratou-se do único caso em que as eleições para a Assembleia da República vi-

saram eleger deputados cujo mandato tinha uma duração limitada à conclusão da le-

gislatura interrompida pela decisão presidencial, de acordo com as normas conjugadas

dos artigos 174.º/2 e 3 e 299.º/2 da Constituição, então em vigor.

901 Ao afirmar que “Em resultado da demissão do [XX] Governo, e tendo presente … que o Presidente da
República não dispõe da faculdade de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições, decidi auscul-
tar a opinião dos parceiros sociais…”, Cavaco Silva (2016, p. 81) parece querer dizer que teria optado
pela dissolução caso não se encontrasse impedido de o fazer por força do disposto no artigo 172.º/1 da
CRP.
902 A pergunta que foi colocada a Cavaco Silva, na entrevista efetuada a 2 de novembro de 2016, foi: “Se
isso fosse constitucionalmente possível, teria dissolvido a AR em vez de dar posse ao XXI Governo?” Na
resposta, além do que acima se transcreve, acrescentou: “Dissolvi uma vez porque o Primeiro-Ministro
se demitiu e todos os partidos consideraram que não havia outra solução de governo”. Não foi perentó-
rio, mas deixou entender que, mesmo que isso fosse possível, não teria dissolvido a Assembleia.
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O primeiro daqueles preceitos admitia a eleição antecipada para um mandato

integral acrescido do tempo em falta para completar a legislatura em curso sempre

que a eleição, convocada na sequência de uma dissolução, tivesse lugar “durante o

tempo da última sessão legislativa” (artigo 174.º/3), e só nesse caso, mas o segundo

dos citados artigos impedia a aplicação desta regra à primeira legislatura. Tratando-se

de uma norma transitória, o artigo 299.º caducou com o fim dessa mesma legislatura

mas, enquanto vigorou, não deixou de produzir os efeitos previstos uma vez que as

eleições se realizaram a 2 de dezembro de 1979, tendo a última sessão legislativa ar-

rancado a 15 de outubro do mesmo ano (v. nota 896). Na ausência daquela norma

transitória as eleições teriam sido eleições antecipadas.

Com a primeira revisão constitucional ficou definitivamente afastado o cenário

de eleições intercalares na sequência de uma dissolução do parlamento, uma vez que

o n.º 2 do artigo 174.º da CRP foi revisto e passou a consagrar a regra das eleições an-

tecipadas para nova legislatura completa, a qual será “acrescida do tempo necessário

para se completar o período correspondente à sessão legislativa em curso à data da

eleição” (artigo 171.º/2 em vigor).

Esta mudança teve alguma relevância no contexto do poder de dissolução, uma

vez que o Presidente deixou de estar constrangido pelo facto de uma eleição intercalar

constituir um fator acrescido de instabilidade por conduzir a uma solução transitória,

cuja consistência dependeria da eleição seguinte a realizar num prazo sempre inferior

ao de um mandato normal.903

Tal como viria a acontecer em todos os casos de dissolução posteriores, o resul-

tado das eleições realizadas a 2 de dezembro de 1979 provocou uma recomposição da

Assembleia da República que permitiu uma solução governativa diferente daquela que

tinha resultado da eleição precedente.904

903 A importância do levantamento do referido constrangimento foi expressamente mencionada por
Ramalho Eanes quando anunciou a dissolução da Assembleia da República em 1982 (v. ponto V.1.1.1).
904 No presente Capítulo, as referências à composição dos grupos parlamentares da Assembleia da Re-
pública nas diferentes legislaturas têm como fonte a página oficial da Internet da Assembleia da Repú-
blica, acedida em 21 de setembro de 2016, em
<http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/GruposParlamentaresI.aspx>.
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Nas eleições de 25 de abril de 1976, o Partido Socialista (PS) tinha sido o mais

votado, elegendo 107 deputados, seguindo-se o Partido Popular Democrático (PPD),

com 73, o Centro Democrático Social (CDS), com 42, o Partido Comunista Português

(PCP), com 40 e a União Democrática Popular (UDP), com 1.905

Este resultado conduziu à formação de um Governo minoritário liderado por

Mário Soares, a que se seguiu um segundo com o mesmo Primeiro-Ministro suportado

por uma maioria resultante de um acordo entre o PS e o CDS, que teve curta duração,

sucedendo-se os governos de iniciativa presidencial já referidos (v. ponto II.1.3.1).

A Assembleia saída das eleições de 1979 tinha um bloco maioritário constituído

por 80 deputados do Partido Social Democrata (PSD), entretanto rebatizado, 43 do

CDS e 5 do Partido Popular Monárquico (PPM), que se apresentaram ao sufrágio coli-

gados na Aliança Democrática (AD). O PS ficou reduzido a 74 deputados, o PCP chegou

aos 44, a que se somavam 3 do Movimento Democrático Popular (MDP/CDE), ambos

coligados sob a sigla Aliança Popular Unitária (APU), e a UDP manteve o seu único re-

presentante.

O Governo formado depois destas eleições foi o primeiro Governo maioritário

da AD, chefiado por Sá Carneiro.

O sentido de mudança que tem caraterizado sempre a opção dos eleitores após

uma dissolução da Assembleia da República manifesta-se (1) através da alternância do

partido mais votado, entre o PS e o PSD, ou (2) por uma modificação da correlação de

forças no parlamento que permite sustentar um executivo de natureza diferente do

anterior, ainda que se mantenha o partido mais votado.

Tal como aconteceu em 1979, os atos eleitorais subsequentes às dissoluções

decididas em 1983, 1985, 2002, 2004 e 2011 inserem-se na primeira das duas hipóte-

905 Na primeira legislatura o parlamento contava com um total de 263 deputados, acima do limite máxi-
mo de 250 fixado no artigo 151.º da CRP, na sua versão original. Aquele número resultava da aplicação
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 93-C/76, de 29 de janeiro, que regulou as eleições de 1976, sendo admi-
tido por uma norma transitória contida no artigo 298.º/2 da CRP, válida apenas para a legislatura inau-
gural. No entanto, na eleição intercalar de 1979 o número de deputados a eleger foi já de 250, uma vez
que a nova lei eleitoral, Lei n.º 14/79, de 16 de maio, ajustou o limite máximo ao que estava fixado na
CRP. Atualmente a Assembleia da República tem 230 eleitos, o que corresponde ao máximo previsto no
artigo 148.º da Constituição, aprovado na revisão constitucional de 1997 (v. Monteiro, 2010, p. 255).
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ses acima indicadas, enquanto o ocorrido em 1987 se inscreve na segunda hipótese,

como adiante se detalhará.

Em todos os casos e independentemente do maior ou menor protagonismo do

Presidente da República no processo que conduz à dissolução, o eleitorado tem reve-

lado uma efetiva sintonia com o sentido da decisão.906

Passando à análise dos processos de dissolução da Assembleia da República du-

rante o período em investigação, o qual não inclui aquele primeiro caso, porque ante-

rior à revisão constitucional de 1982, é possível sintetizar as circunstâncias em que

ocorreram, tendo por base o modelo analítico proposto no Capítulo IV.

Quadro V/1: Dissoluções da Assembleia da República (1982-2015);
hipóteses, condicionantes e sentido da decisão

Ponto de parti-
da

Condicionantes Decisão Sentido Ano

Iniciativa do PR Dissolve Conflitual 2004

Após ação
prévia da AR907

Sem alternativa Dissolve Neutro
Com alternativa Dissolve Cooperante 1987

Não dissolve Conflitual

Após demissão
do PM

Sem alternativa Dissolve Neutro 1985
2002
2011

Com alternativa
da mesma área

Dissolve Conflitual 1983
Não dissolve Cooperante 2004

Com alternativa
da oposição

Dissolve Cooperante
Não dissolve Conflitual

Fonte: Elaboração própria com base nas fontes documentais e bibliográficas referenciadas no presente
Capítulo.

O Quadro V/1 inclui uma situação em que a decisão do Presidente foi de não

dissolver o parlamento quando o Primeiro-Ministro Durão Barroso apresentou a sua

demissão em 2004. Trata-se de uma decisão que releva para efeitos da ponderação da

906 Sobre a questão da resposta do eleitorado à dissolução e das respetivas consequências v. Novais,
2007, pp. 160-162.
907 Por “ação prévia da Assembleia da República” deve entender-se qualquer das ações previstas nos
artigos 192.º/3,4, 193.º e 194.º da CRP, que têm como consequência necessária a demissão do Governo,
nos termos do artigo 195.º/1/d, e, f. Não se incluem deliberações que induzam o Primeiro-Ministro a
apresentar a sua demissão, como sejam a rejeição da proposta de lei do orçamento do Estado, ou de
outra iniciativa que o Governo considere essencial, porque nestes casos a demissão é uma opção políti-
ca e não um imperativo constitucional.
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interação entre o chefe do Estado e o executivo e que será tratada, no ponto V.1.2,

com o mesmo detalhe dos casos de dissolução.

V.1.1.1 Dissolução da Assembleia da República em 1983

As circunstâncias que conduziram à decisão de Ramalho Eanes de dissolver a

Assembleia da República em 1983 têm alguns pontos em comum com aquelas que, em

2004, levaram Jorge Sampaio a optar pela não dissolução. Nos dois casos os Primeiros-

Ministros, respetivamente Pinto Balsemão e Durão Barroso, sensivelmente a meio do

mandato, resolveram afastar-se e apresentar a sua demissão. Dispunham ambos de

maioria parlamentar confortável, na qual se incluía o PSD, que liderava, e o CDS,908 e

propuseram ao Presidente a nomeação de outra figura da primeira daquelas forças

partidárias para chefiar um novo executivo.

Sendo certo que Eanes e Sampaio são estadistas reconhecidamente muito dife-

rentes um do outro e que qualquer decisão que tomassem teria exatamente a mesma

legitimidade constitucional e democrática, também é verdade que as opções opostas

que fizeram, apesar das referidas circunstâncias com alguma semelhança, não deixa-

ram de ter em conta outros aspetos que diferenciam de forma politicamente muito

relevante ambas as situações.

Deixando para o ponto V.1.2 a análise do processo de substituição de Durão

Barroso por Santana Lopes, em 2004, importará começar por recuar ao segundo se-

mestre de 1982 para perceber o que conduziu à dissolução da Assembleia da Repúbli-

ca em 1983.

A presença de Pinto Balsemão na liderança do PSD e na chefia do Governo, su-

cedendo a Sá Carneiro, nunca foi fácil,909 mas os rumores do descontentamento no

908 A coligação no governo em 1983 contava ainda com a participação do PPM.
909 O biógrafo de Mota Pinto, João Pedro George, dá conta de várias movimentações, logo em 1981, que
levaram mesmo ao pedido de demissão de Balsemão no Conselho Nacional de 8 e 9 de agosto, não
concretizado por ter sido aprovada naquele órgão uma moção de confiança ao líder, que voltaria a ser
eleito no IX Congresso realizado em dezembro desse ano (v. George, 2016, pp. 625-629). Cavaco Silva
também relata movimentações em que participou, como adversário de Balsemão, na mesma altura (v.
Silva, 2002, pp. 57-60). Freitas do Amaral vai mais longe e refere que “cada Conselho Nacional [do
PSD]… era uma batalha campal” e que “vários dos Ministros do PSD” iam ter com ele “no final do Conse-
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seio do partido910 intensificaram-se nos meses que antecederam as eleições autárqui-

cas de 12 de dezembro de 1982, começando a surgir na comunicação social a possibili-

dade de o Primeiro-Ministro vir a ser substituído por outro social-democrata.911

Os sinais de crise interna no PSD e também na coligação de governo912 acentua-

ram-se com o resultado do referido ato eleitoral,913 que Freitas do Amaral classificou

como um “desaire eleitoral” (Amaral, 2008, p. 373) e “um sério aviso” à AD (v. “Socia-

listas guardam silêncio”, 1982, dezembro, 15), enquanto o parceiro de coligação fazia

uma leitura diferente, chegando mesmo Pinto Balsemão a declarar que se tratara de

“uma grande vitória da AD” (Amaral, 2008, p. 373; Matos, 2012, p. 396).914

A 19 de dezembro de 1982, perante o Conselho Nacional do seu partido, Pinto

Balsemão anunciou a intenção de se demitir do cargo de Primeiro-Ministro, permane-

cendo na liderança do PSD, ficando incumbido, pelo referido órgão, de indicar um no-

vo nome para a chefia do executivo (v. “Balsemão pede demissão”, 1982, dezembro,

19; “Cabe a Balsemão”, 1982, dezembro, 20).915

Nos dois dias seguintes o ainda Primeiro-Ministro reuniu-se com o Presidente

da República para apresentar e discutir o pedido de demissão, que foi aceite (v. “Presi-

dente só hoje decide”, 1982, dezembro, 21; “Ramalho Eanes aceitou demissão”, 1982,

dezembro, 22).

lho de Ministros… queixando-se da falta de autoridade do Primeiro-Ministro” e pedindo-lhe para “deitar
abaixo” o Governo de que faziam parte, coisa que sempre terá recusado (Amaral, 2008, pp. 336-337).
910 Balsemão (1986, p. 230) retrata sem meias palavras o ambiente no seio do PSD: “growing unrest
inside my party, including some members of the government and of parliament and top leaders of the
party organization, whose lack of support or clear betrayal made my presence […] insecure, unmotivat-
ing, and unwanted”.
911 V. “Balsemão responderá aos críticos”, 1982, julho, 10; “Eurico de Melo «convida» Eanes”, 1982,
julho, 3; “Nomes alternativos”, 1982, dezembro, 17; Saraiva, 1982, outubro 9.
912 Sobre o desenrolar dessa crise antes das eleições autárquicas v. Fernandes, 1982, dezembro 24; Ge-
orge, 2016, pp. pp. 627-632; Matos, 2012, pp. 388- 397.
913 A soma da percentagem de votos da AD com as do PSD, CDS e PPM, nos círculos em que concorre-
ram sozinhos, foi de 42,6%, enquanto o PS atingiu 31,8% e a APU 20,9%. Nas autárquicas anteriores, de
1979, os primeiros tinham chegado a um total de 48%, registando o PS 28,7% e a APU 20,2%. Perante
esta quebra de 5,4%, a direção do CDS chegou a discutir, logo nos dias imediatos ao sufrágio, “a ruptura
da AD e a exigência de legislativas antecipadas” (v. “Apesar dos «barões»”, 1982, dezembro, 18).
914 Sobre a interpretação dos resultados das autárquicas no seio do PSD v. George, 2016, p. 263 e Matos,
2012, p. 396.
915 Sobre as razões da sua demissão, que associa ao afastamento do CDS, à crise interna no PSD e à im-
possibilidade de concretizar reformas estruturais que considerava indispensáveis, face ao que entendia
ser um sistema de governo disfuncional, v. Balsemão, 1986, p. 230.
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Seguiu-se um período em que Ramalho Eanes foi pressionado para adotar a de-

cisão que acabou por tomar, quer por parte de todos os partidos da oposição,916 quer

por parte de outros atores da vida política e social.917

Simultaneamente, o Presidente assistia a um desenrolar de incidentes entre o

PSD e o CDS e dentro de cada um destes partidos, que terão contribuído para influen-

ciar e fundamentar a sua opção (v. Amaral, 2008, pp. 365-367; Morais, 1998, p. 153).

De entre essas ocorrências destacam-se: i) o convite feito por Balsemão a Mota

Pinto para que este assumisse a chefia do Governo, declinado pelo professor de Coim-

bra com a alegação, apresentada na televisão, da inexistência de condições para a

formação de um executivo forte e estável (v. Amaral, 2008, p. 378; George, 2016, pp.

633-636; “Eleições legislativas antecipadas”, 1982, dezembro, 24; “Mota Pinto recusou

convite”, 1982, dezembro, 24; “Primeiro-Ministro deve ter credibilidade”, 1982, de-

zembro, 23); ii) a demissão de Freitas do Amaral da liderança do CDS, por desacreditar

na solução que começava a ser desenhada para o novo Governo, que seria encabeçado

por Vítor Crespo, segundo a indicação do PSD (v. Amaral, 2008, p. 379; “Freitas do

Amaral sai”, 1982, dezembro, 30);918 iii) a resistência pública do CDS, manifestada

através do líder interino, Basílio Horta, ao nome de Vítor Crespo (v. “CDS hesita”, 1982,

dezembro, 31; “Ruptura na AD”, 1982, dezembro, 30);919 iv) a divisão no Conselho Na-

cional do CDS, com 42 votos a favor da solução proposta pelo PSD e 35 votos contra, e

o subsequente anúncio da demissão de Basílio Horta, derrotado nessa votação, o que

deixaria o partido com uma direção cada vez mais precária (v. “Sete votos de maioria”,

916 Os partidos da oposição, ouvidos por Eanes após a demissão de Balsemão, manifestaram a sua prefe-
rência por eleições antecipadas (v. “Oposição prefere eleições”, 1982, dezembro, 29). Posteriormente
foram insistindo nessa tomada de posição (v. “Eleições antecipadas imperativas”, 1983, janeiro, 6; “Irre-
versíveis em 1983”, 1983, janeiro, 9; “PS à espera”, 1983, janeiro, 15).
917 Entre outros, os sindicatos dos professores dirigiram ao Presidente um manifesto conta a indigitação
de Vítor Crespo, que tinha sido ministro da educação, e a UGT defendeu a antecipação das eleições (v.
“Formação do Governo emperra”, 1983, janeiro, 8).
918 Prenunciando o “definhamento da AD”, a que não queria ficar associado, Freitas do Amaral defendia,
ainda assim, na carta de demissão que dirigiu ao Conselho Nacional do CDS, a continuidade do seu par-
tido na coligação, entendendo que a respetiva sobrevivência era uma exigência nacional, apesar de as
soluções que se apresentavam serem “fracas e precárias” e ele “intimamente” não acreditar nelas (v.
“Esta já não é a mesma AD”, 1982, dezembro, 30).
919 O CDS, ainda através de Freitas do Amaral, tinha comunicado a Balsemão que aceitaria, sem reservas,
a indicação do PSD para o cargo de Primeiro-Ministro se a escolha recaísse em Mota Pinto, Cavaco Silva
ou João Salgueiro. O anúncio do nome de Vítor Crespo, sem prévio contacto com o parceiro de coliga-
ção, contribuiu para precipitar a demissão de Freitas do Amaral da liderança do seu partido (v. Amaral,
2008, pp. 377-379).
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1983, janeiro, 1);920 v) as dificuldades de composição do executivo a apresentar por

Vítor Crespo ao Presidente da República, com várias figuras do Governo cessante a

recusar fazer parte do novo,921 acabando os partidos por indicar personalidades vistas

como menos qualificadas922 (v. “Comissão Permanente do PSD”, 1983, janeiro, 1; “Nin-

guém quer”, 1983, janeiro, 8; “É o fim da AD”, 1983, janeiro, 13; “PSD responsabilizará

CDS”, 1983, janeiro, 13; “Pouco empenhamento do CDS”, 1983, janeiro, 13).

O Presidente tinha advertido, por duas vezes, de que a sua decisão de indigitar

um novo Primeiro-Ministro ou dissolver a Assembleia da República dependeria da “so-

lidez da proposta… apresentada pela Aliança Democrática” (v. citação do comunicado

da Presidência da República in “Só proposta sólida”, 1983, janeiro, 7).923

O Conselho de Estado, reunido a 20 de janeiro de 1983,924 mostrou-se dividido,

pronunciando-se contra a dissolução da Assembleia da República oito dos seus mem-

bros, enquanto os restantes sete adotavam posição inversa (v. parecer anexo ao De-

creto do Presidente da República n.º 2/83, de 4 de fevereiro, publicado no suplemento

ao Diário da República, I série, n.º 29, de 4 de fevereiro de 1983).925

920 Basílio Horta era o primeiro dos três vice-presidentes do CDS e o líder interino, após a saída de Frei-
tas do Amaral. No final do Conselho Nacional perspetivava-se que passasse a ser Lucas Pires, defensor
da continuidade da AD e da aceitação do nome de Vítor Crespo, a representar o partido nas negociações
com o seu parceiro. O outro vice-presidente, Vítor Sá Machado convergira com a posição de Basílio
Horta (v. “Crespo quer «Governo sólido»”, 1983, janeiro, 3) e ambos acabariam a sugerir, em entrevistas
à comunicação social, que eleições antecipadas poderiam ser uma melhor solução (v. “Dois vice-
presidentes do CDS”, 1983, janeiro, 3). Posteriormente o primeiro cedeu ao apelo da Comissão Diretiva
do partido e retirou o pedido de demissão (v. “CDS contactará PSD”, 1983, janeiro, 4), mas o desgaste
produzido por estes episódios não deixou de se fazer sentir.
921 Já antes das autárquicas, Balsemão tinha deparado com uma série de recusas a convites que dirigiu a
várias personalidade, numa tentativa de remodelação do Governo que, por esse motivo, não se chegou
a concretizar (v. Amaral, 2008, p. 367; Matos, 2012, p. 397).
922 “Um executivo de 3.ª divisão”, segundo Almeida Santos, dirigente do Partido Socialista (v. “PS à espe-
ra”, 1983, janeiro, 15), ou um Governo que “causará gargalhada geral”, como afirmou o membro da
Comissão Política do PSD Menéres Pimentel, em carta dirigida a Balsemão divulgada na comunicação
social (v. “Críticas agitaram”, 1983, janeiro, 16).
923 Tal advertência configurava a reafirmação da legitimidade que o Presidente entendia ter para “avali-
ação da viabilidade e adequação da solução governativa” (Novais, 2010, p. 142).
924 O Presidente convocou o Conselho de Estado para uma reunião que teve lugar a 18 de janeiro, para
uma primeira auscultação dos conselheiros, voltando a reunir o seu órgão consultivo dois dias depois
para se pronunciar expressamente sobre a dissolução (v. George, 2016, pp. 639-641).
925 Importa recordar que o PSD contava com uma presença significativa de membros inerentes do Con-
selho de Estado, designadamente, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e os
Presidentes dos Governos regionais dos Açores e da Madeira.
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Ouvidos os partidos políticos, para efeitos do disposto no artigo 136.º/e da CRP,

a oposição manteve a defesa da dissolução do parlamento que vinha fazendo no de-

curso da crise, enquanto os partidos que compunham a AD reafirmaram a pretensão

de formar Governo com o apoio da maioria parlamentar existente (v. “Partidos defen-

dem”, 1983, janeiro, 21).

A 23 de janeiro Ramalho Eanes dirigiu-se aos portugueses para anunciar a deci-

são de dissolver a Assembleia da República, responsabilizando o Primeiro-Ministro e a

AD pela crise, manifestando dúvidas sobre a consistência da solução proposta e con-

cluindo que seria melhor para os portugueses a oportunidade de uma clarificação polí-

tica, facilitada, segundo o Presidente, pelo facto de a revisão constitucional ter afasta-

do o cenário de eleições intercalares, viabilizando a abertura de um novo ciclo para

uma legislatura completa (v. Eanes, 1983; “Não me preocupa”, 1983, janeiro, 24).926

A decisão de Eanes foi saudada pelos partidos da oposição e pelas centrais sin-

dicais e fortemente criticada por parte do PSD e do CDS (v. “Posições de partidos”,

1983, janeiro, 24), merecendo também a aprovação clara dos portugueses, a acreditar

nos resultados de uma sondagem927 publicada no semanário Expresso (v. “62% apoia

dissolução”, 1983, janeiro, 29).

Tratou-se, assim, inequivocamente, de uma decisão de sentido conflitual, com

um índice de intensidade 5, de acordo com a metodologia proposta no Capítulo IV (v.

Quadro IV/1 e Tabela IV/2).928

O resultado das eleições realizadas a 25 de abril de 1983, já sem AD, uma vez

que os partidos que a compunham concorreram separados, traduziu-se num recuo

destas forças políticas que, no seu conjunto, perderam 29 deputados, ficando o PSD

com 75 e o CDS com 30, não conseguindo o PPM eleger qualquer representante. O PS

926 Marcelo Rebelo de Sousa (1992, pp. 77-79) sublinha a importância das decisões de Ramalho Eanes,
após a revisão constitucional de 1982. Embora considere a revisão “cerceadora da componente presi-
dencial do sistema de governo” (p. 79), constata que, no contexto em que ocorreu, a crise permitiu
demonstrar a efetividade dos poderes do Presidente, nomeadamente em matéria de nomeação do
Primeiro-Ministro e de dissolução da Assembleia da República.
927 62% dos inquiridos manifestaram concordância com a decisão do Presidente e apenas 14% discorda-
ram (v. “62% apoia dissolução”, 1983, janeiro, 29).
928 No final do ponto V.1 é apresentada uma Tabela com a indicação do sentido e da intensidade das
decisões correspondentes a este ponto.



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

285

somou 28 novos parlamentares aos 66 de que dispunha, passando a 94 deputados,

sendo que nas respetivas listas também foram eleitos quatro independentes da UEDS

e três da ASDI, que formaram grupos parlamentares próprios, enquanto a APU con-

quistava 44 mandatos, mais 3 do que em 1980, sendo 41 do PCP e 3 do MDP/CDE.

O eleitorado pareceu sintonizar-se com a decisão do Presidente, na medida em

que proporcionou uma solução governativa diferente.

V.1.1.2 Dissolução da Assembleia da República em 1985

Ramalho Eanes foi o único Presidente que dissolveu por três vezes a Assem-

bleia da República.

A terceira dissolução ocorreu a 12 de julho de 1985 (cf. Decreto do Presidente

da República n.º 43/85, publicado no suplemento ao Diário da República n.º 158, I sé-

rie, daquela data), na sequência do fim da coligação pós-eleitoral entre o PS e o PSD,

que ficou conhecida como “bloco central”.

No X Congresso do PSD, realizado em fevereiro de 1983, depois da dissolução

da Assembleia da República, Mota Pinto, que saíra vencedor dessa reunião magna,

apesar de formalmente a presidência do partido ter ficado nas mãos do seu aliado Nu-

no Rodrigues dos Santos (v. George, 2016, pp. 654-655), admitiu a possibilidade de um

acordo com o PS (v. Mestrinho, 1983, fevereiro 28). Esta possibilidade teria sido abor-

dada já em conversas discretas com Mário Soares, como este recordou em entrevista a

Maria João Avillez, referindo uma “pré-disposição, de ambos os lados, para, qualquer

que fosse o resultado eleitoral, o PS e o PSD se disporem a colaborar na construção de

uma grande maioria” (Soares, in Avillez, 1996, p. 177; Vieira, 2013, pp. 508-509).929

Após as eleições realizadas a 25 de abril do mesmo ano, Mário Soares, líder do

partido mais votado, sem poder contar com uma maioria absoluta no parlamento, en-

cetou diligências formais no sentido de estabelecer um acordo para viabilizar um Go-

verno maioritário de coligação entre os dois principais partidos representados na As-

929 Sobre os contactos discretos entre Mota Pinto e Soares, antes das eleições v. também George, 2016,
pp. 656-661.
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sembleia da República.930 As diligências chegaram a bom termo e o acordo foi subs-

crito por Soares e Mota Pinto, a 4 de junho de 1983 (v. “Medidas concretas”, 1983,

junho, 6), sendo o Governo empossado cinco dias depois, sob a chefia do primeiro e

tendo o segundo como Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional (v. Geor-

ge, 2016, pp. 692-694; “Soares pede estabilidade”, 1983, junho, 9; Vieira, 2013, pp.

510-512).931

Menos de um ano e meio decorrido sobre a data da posse, o executivo foi con-

frontado com uma mensagem de Ano Novo do Presidente da República muito crítica,

denunciando Ramalho Eanes o que considerava ser um forte agravamento das injusti-

ças sociais, perspetivando a chegada de mais sacrifícios impostos pelo Governo e re-

clamando uma “explicação cabal” para as opções a fazer (v. “Bom resultado financei-

ro”, 1985, janeiro, 2; “Contrapartida mínima para sacrifícios”, 1985, janeiro, 2).

Na sequência desse discurso, o Governo resolveu difundir uma nota oficiosa

com uma reação frontal, onde se afirmava que o Presidente se assumiu como “chefe

da oposição e não como chefe do Estado” e praticara “um acto mais de desestabiliza-

ção”, atitude que não mereceu o acordo de Mota Pinto (v. “Eanes assumiu-se como

oposição”, 1985, janeiro, 4; George, 2016, pp. 798-799; “Mário Soares desmarcou reu-

nião”, 1985, janeiro, 5).932

Este episódio acabou por constituir, em certa medida, um marco no processo

de desagregação do Governo do “bloco central”, que se iniciaria pouco depois e culmi-

naria alguns meses mais tarde com a saída do PSD do executivo e a subsequente de-

missão de Mário Soares.933

930 A realização de negociações foi aprovada pela Comissão Nacional do PS, na sequência de um inédito
referendo interno junto dos membros do partido, realizado a partir de uma carta de Mário Soares ape-
lando a que se pronunciassem sobre a política de alianças, no qual uma maioria clara se pronunciou a
favor de uma coligação com o PSD (v. George, 2016, pp. 675 e 681; Soares, in Avillez, 1996, p. 184). No
PSD o assunto foi amplamente discutido no Conselho Nacional que acabou por mandatar a Comissão
Política Nacional para negociar com o PS (v. George, 2016, pp. 677-682).
931 Sobre os antecedentes e a concretização do acordo entre o PS e o PSD para a formação do Governo
do “bloco central” v. Stock, 1985, pp. 54-56.
932 Acusações que recordam aquelas que, a seu tempo, tinham sido feitas a Eanes por Sá Carneiro,
quando este era Primeiro-Ministro (v. ponto II.1.3.1).
933 Sobre o processo de degradação das relações entre o PS e o PSD v. Soares, in Avillez, 1996, pp. 222-
223.
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A liderança de Mota Pinto tinha sido confirmada no Congresso do PSD realizado

em Março de 1984, onde foi eleito presidente do partido, embora não conseguisse

obter uma maioria absoluta na votação para o Conselho Nacional (v. George, 2016, pp.

743-748; Matos, 2012, p. 421; “PSD: Mota Pinto ganha”, 1984, março, 26).

Apesar de renovada a sua legitimidade interna, nos últimos meses desse ano e

no começo do ano seguinte o presidente do PSD enfrentou grande turbulência no seio

da coligação e do seu partido, nomeadamente a propósito da aprovação do orçamento

do Estado e das candidaturas às eleições presidenciais, perante a suspeita de que se

poderia inclinar por defender o apoio a Mário Soares (v. George, 2016, pp. 774-794;

Matos, 2012, pp. 415-416; Silva, 2002, p. 63; Soares, in Avillez, 1996, p. 245). Acabou

por sentir necessidade de submeter ao Conselho Nacional, em reunião realizada a 2 e

3 de fevereiro de 1985, uma moção de confiança que foi aprovada com 38 votos a fa-

vor e 36 contra934 (v. George, 2016, p. 811; Matos, 2012, pp. 426-428; “Mota Pinto vê

liderança comprometida”, 1985, fevereiro, 4).

Perante a escassez do apoio obtido, Mota Pinto demitiu-se da direção do parti-

do e colocou o seu lugar no Governo à disposição do Primeiro-Ministro para permitir

que se encontrasse uma solução que não comprometesse a coligação (v. George, 2016,

p. 817; “Mota Pinto demitiu-se”, 1985, fevereiro, 6). Acabou por ser substituído no

executivo, poucos dias depois, por Rui Machete, entretanto alcandorado à chefia do

PSD por decisão do Conselho Nacional (v. George, 2016, pp. 824-825; “Mota Pinto

substituído”, 1985, fevereiro, 11).

A relação entre PS e PSD, no âmbito da coligação, foi-se deteriorando, com su-

cessivos episódios de divergências no seio do Governo,935 até se precipitar a rutura

após a vitória inesperada de Cavaco Silva no Congresso da Figueira da Foz, 936 (v. “Der-

934 A moção foi subscrita por 47 membros do Conselho Nacional, dos quais apenas 38 a votaram favora-
velmente no escrutínio secreto a que foi submetida (v. George, 2016, pp. 810-811).
935 O primeiro caso surgiu com a nomeação de Vítor Constâncio para o cargo de Governador do Banco
de Portugal, sem prévio acordo entre os parceiros de coligação (v. “Machete a Soares”, 1985, março, 2).
Poucos dias depois nova fricção a partir de uma carta de Machete a Mário Soares, divulgada na comuni-
cação social, exigindo a realização de uma cimeira da coligação e a calendarização de “medidas estrutu-
rais” (v. “Cimeira do Bloco Central”, 1985, março, 20; “Machete quer tudo resolvido”, 1985, março, 23;
“Cabe agora aos socialistas”, 1985, março, 25).
936 O Congresso realizou-se entre 17 e 19 de maio de 1985, poucos dias depois da morte súbita de Mota
Pinto, ocorrida a 7 do mesmo mês (v. “Morreu Mota Pinto”, 1985, maio, 7).
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rota de Salgueiro surpreende”, 1985, maio, 25; Lima, 2004, pp. 37-39; Matos, 2012, pp.

437-439; Silva, 2002, pp. 64-71; Vieira, 2013, pp. 529-530 e 535-540).937

No dia 4 de junho Cavaco Silva anunciou o fim da coligação e a saída dos repre-

sentantes do PSD do Governo, a qual se deveria concretizar apenas no dia 13 do mes-

mo mês, após a assinatura do tratado da adesão de Portugal à Comunidade Económica

Europeia (v. “Bloco central acaba”, 1985, junho, 5; Lima, 2004, p. 40; Silva, 2002, pp.

81-82; Vieira, 2013, pp. 540-541).

Aberta a crise, cedo os principais partidos com representação parlamentar co-

meçaram a anunciar a sua posição quanto à saída política, preconizando, tanto o PSD

como o PCP e o CDS, a realização de eleições antecipadas (v. “Legislativas antecipa-

das”, 1985, junho, 10; Silva, 2002, pp. 84-86; “Sociais-democratas propõem”, 1985,

junho 15; “Partidos mostram-se favoráveis”, 1985, junho, 16).

Em comunicação ao País, através da televisão, Mário Soares anunciou a sua in-

tenção de se demitir “para facilitar a solução que se mostre menos onerosa para o

País”, acrescentando que, “é reconhecidamente impossível gerar, no actual quadro

parlamentar, qualquer nova maioria consistente”, mas enfatizando a ideia de que elei-

ções antecipadas teriam “custos elevadíssimos” para os portugueses (v. “Soares pro-

põe «esforço patriótico»”, 1985, junho, 14; Vieira, 2013, p. 543). Nos dias seguintes o

Partido Socialista insistiu na preferência por uma solução da crise que evitasse a disso-

lução da Assembleia da República (v. “Partidos mostram-se favoráveis”, 1985, junho,

16; Vieira, 2013, p. 544).

Depois de ouvir os partidos, o Presidente da República dirigiu uma mensagem

ao parlamento alertando para os elevados custos da antecipação de eleições e subli-

nhando a responsabilidade dos deputados quanto à busca de soluções governativas,

937 Braga da Cruz (1994, p. 252) acrescenta um outro fator que considera ter contribuído para o fim do
“bloco central”: a “persistente defesa pelo Partido Socialista da candidatura de Mário Soares” às elei-
ções presidenciais de 1986. Cavaco Silva confirma, detalhando os contactos havidos após a sua assunção
da liderança do PSD entre o seu partido e o PS, que “as eleições presidenciais eram a questão chave”
para Mário Soares (Silva, 2002, p. 80) e este também admite a influência que pesou na rotura da coliga-
ção o facto de o líder do PSD ter anunciado que apoiaria um candidato presidencial que lhe “era contrá-
rio” (Soares, in Avillez, 1996, pp. 250-251), chegando a classificar o comportamento do PSD como “uma
conspiração” contra o PS e contra ele próprio (Soares, 2011, p. 352).
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reforçada, segundo Eanes, pelo facto de os poderes presidenciais terem sido reduzidos

com a revisão constitucional de 1982 (v. “Mensagem de Eanes”, 1985, junho, 19; “Pre-

sidente considera dissolução”, 1985, junho, 19). O Presidente chegou mesmo a mani-

festar disponibilidade para “designar mediadores que, em diálogo com os partidos,

actuem no sentido de encontrar fórmulas capazes de merecer o indispensável consen-

so” (in Diário da Assembleia da República, I série, n.º 93, de 19 de junho de 1985, p.

3466).938

A diligência do Presidente não surtiu qualquer efeito, apesar de uma iniciativa

do PS para encetar diálogo no parlamento com as demais forças políticas (v. “Não à

dissolução”, 1985, junho, 20), chegando a propor a formação de um executivo chefia-

do por um independente (v. “PS quer maioria em Governo”, 1985, junho, 22).939 No

entanto, os restantes partidos mantiveram as suas posições, com exceção do

MDP/CDE, que admitiu poder contribuir para se encontrar nova solução governativa,

enquanto o PCP defendia que se constituísse um executivo de gestão até às eleições

(v. “Comunistas dispostos a participar”, 1985, junho, 20; Silva, 2002, p. 85).940

A 25 de junho a Presidência da República emitiu um comunicado em que anun-

ciava que, perante a “clara oposição do PSD, do PCP e do CDS à viabilização da persis-

tência do actual quadro parlamentar”, o Presidente decidira ouvir os partidos e con-

cluir a audição do Conselho de Estado sobre a dissolução do parlamento941 (v. “Eanes

não vê alternativa”, 1985, junho, 24).

Três dias depois foi divulgado um novo comunicado dando conta da intenção

do Presidente de dissolver a Assembleia da República, o que se concretizaria apenas a

12 de julho de 1985 para permitir aos deputados em funções a aprovação do tratado

938 A mensagem do Presidente encontra-se transcrita na íntegra no Diário da Assembleia da República, I
série, n.º 93, III Legislatura, 2.ª Sessão Legislativa, de 19 de junho de 1985, pp. 3465-3466.
939 O semanário Expresso referiu eventuais diligências a partir de Belém no sentido de se encontrar uma
figura independente para “presidir a um governo de compromisso”, embora destacando que “Eanes se
recusava a formar um Governo de iniciativa presidencial (v. “Figueiredo Dias pode presidir”, 1985, ju-
nho, 22). Pelo seu lado, Cavaco Silva relata uma audiência com o Presidente, a 14 de junho de 1985, na
qual Eanes se terá proposto patrocinar um novo Governo do PS e do PSD, “com um primeiro-ministro
independente” (Silva, 2002, p. 84). Sobre esta matéria v. também Novais, 2010, p. 145.
940 Sobre esta iniciativa do Presidente v. ainda Silva, 2002, pp. 84-86.
941 A reunião do Conselho de Estado tinha-se iniciado antes, mas fora suspensa por forma a permitir que
se desenrolassem as iniciativas referidas para explorar hipóteses alternativas à dissolução (v. “Eanes não
vê alternativa”, 1985, junho, 25).
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de adesão à CEE (v. “Presidente da República decidiu”, 1985, junho, 28; “Eanes assina

hoje”, 1985, julho, 12).

Em comunicação ao país, a 3 de julho, Eanes expôs as razões da sua decisão, in-

vocando os motivos antes enunciados, reafirmando a convicção de inexistência de al-

ternativa à dissolução, por incapacidade dos partidos, e acrescentando o facto de se

aproximar o período em que o Presidente não poderia dissolver a Assembleia, face ao

calendário das eleições presidenciais e à regra fixada na nova redação do artigo

175.º/1 da CRP,942 adotada na revisão constitucional de 1982, que impedia que a deci-

são em causa fosse tomada no último semestre do mandato presidencial. Num tal con-

texto não podia correr o risco de deixar a crise cair num impasse irresolúvel por um

largo período, “impondo-se que o Presidente evite, até ao extremo, situações para as

quais não disponha de remédio” (Eanes, 1985, p. 12).943

Apesar da opinião em sentido contrário expressa por Mário Soares,944 o certo é

que, após o fim da coligação, depois da demissão do Primeiro-Ministro e da recusa

reiterada do PSD, do PCP e do CDS945 em encarar outra saída que não fosse a antecipa-

ção de eleições, a Ramalho Eanes só restava a opção pela dissolução, num contexto

em que, pela primeira vez, o seu contributo para o avolumar da crise foi tão remoto946

que não é razoável imputar-lhe responsabilidades diretas.947

942 Atual artigo 172.º/1 da CRP.
943 Sobre esta comunicação v. “Não recearei nenhum confronto”, 1985, julho, 4; “PSD, CDS e PCP satis-
feitos”, 1985, julho, 4.
944 Alguns anos mais tarde Soares continuava a insistir que “com 36% dos votos o PS podia ter perfeita-
mente constituído um Governo minoritário ou outro” (Soares, in Avillez, 1996, p. 259).
945 Uma última demonstração da posição inequívoca dos maiores partidos com representação parlamen-
tar foi dada na votação realizada no Conselho de Estado, tendo votado a favor da dissolução todos os
conselheiros afetos ao PSD, bem como os líderes do CDS e do PCP, para além dos demais membros, com
exceção dos três pertencentes ao PS, que foram os únicos a votar contra (v. Parecer anexo ao Decreto
do Presidente da República n.º 43/85, já identificado no texto).
946 O discurso de Ano Novo atrás referido terá contribuído para acalentar aqueles que criticavam a coli-
gação, em particular no seio do PSD. No entanto, os acontecimentos posteriores remeteram essa inter-
venção presidencial, que será devidamente ponderada no âmbito da análise dos poderes informais do
Presidente, no ponto V.4, para um plano secundário no contexto global da crise.
947 Frain (1996, p. 976) atribui a interesses específicos de Eanes a opção pela dissolução, que permitiria
“infligir uma embaraçosa derrota eleitoral aos socialistas” e lançar o PRD para “obter um bom resulta-
do” nas legislativas. Apesar de verosímil, esta conjetura choca com a evidência de que o Presidente não
tinha nenhuma alternativa que permitisse a saída da crise, para além da dissolução, face à posição de
todos os partidos com assento parlamentar, à exceção do PS. Colide igualmente com as iniciativas presi-
denciais para o patrocínio de um novo Governo. Aliás, e em sentido contrário, Cavaco Silva chegou a
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Assim, a dissolução da Assembleia da República em 1985 deve ser classificada

como uma decisão de sentido neutro, pontuada com zero quanto à intensidade.

Os eleitores voltaram a dar razão ao Presidente, concedendo uma maioria rela-

tiva ao PSD nas eleições de 6 de outubro de 1985 e relegando o PS para o segundo

lugar e para a oposição a um novo executivo.

V.1.1.3 Dissolução da Assembleia da República em 1987

A única vez que Mário Soares recorreu ao poder de dissolução do parlamento

foi em 1987, quando teve de optar entre os interesses e as posições do partido que

fundou e os do PSD e de Cavaco Silva, que tinha tido um papel decisivo na liquidação

do Governo do “bloco central”.

Foi também a única vez que um Governo foi derrubado por ter sido aprovada

uma moção de censura na Assembleia da República, situação que não implicava, nem

implica, a dissolução subsequente do parlamento, como decorre da interpretação sis-

temática dos artigos 136.º/e, 173.º e 198.º/1/f da CRP, com a numeração e a formula-

ção então vigentes.948 É ao Presidente, e só a ele, que cabe avaliar se as circunstâncias

aconselham o uso do poder de dissolução, o qual está condicionado apenas pelos limi-

tes temporais e circunstanciais fixados no artigo 172.º/1949 da lei fundamental (v. No-

vais, 200, pp. 44-48).

Depois das eleições legislativas de 1985,950 tanto o PRD como o CDS anuncia-

ram que não contribuiriam para impedir a viabilização de um Governo minoritário pre-

sidido por Cavaco Silva, o que terá facilitado a rápida indigitação pelo Presidente Eanes

do líder do PSD como Primeiro-Ministro (v. Lima, 2004, pp. 43-44; “PRD e CDS vão dei-

xar passar”, 1985, outubro, 29; Silva, 2002, pp. 95-96).951

pensar que Eanes “hesitava quanto à dissolução […] por recear que […] o PRD não estivesse ainda pre-
parado para enfrentar eleições” (Silva, 2002, p. 85).
948 Atuais artigos 133.º/e, 172.º e 195.º/e.
949 Artigo 175.º/1, à data. A numeração foi alterada em 1997 (v. Monteiro, 2010, p. 305).
950 Nessas eleições o PSD elegeu 88 deputados, o PS 57, o PRD 45, a APU 38, sendo 35 do PCP e 3 do
MDP/CDE, e o CDS 22.
951 Efetivamente o Governo acabou por ser viabilizado pela abstenção do PRD e do CDS face às moções
de rejeição do programa apresentadas por PS e PCP (v. Silva, 2002, pp. 116-117; Telo, 2008, p. 35).
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Aliás, no momento da posse do executivo, a 6 de novembro, Ramalho Eanes fez

questão de esclarecer que, apesar de ter manifestado preferências por fórmulas maio-

ritárias de Governo, nunca excluiu “a priori as soluções minoritárias, que seriam acei-

táveis quando outras não existissem” (“Presidente justifica”, 1985, novembro, 12, p.

24).

Entretanto Mário Soares foi eleito Presidente da República e empossado a 9 de

março de 1986, declarando, no discurso então proferido perante a Assembleia da Re-

pública, que era seu “dever trabalhar lealmente com os governos que tenham a confi-

ança da Assembleia da República ou por ela sejam viabilizados”, afirmando, de segui-

da, nesse contexto, “apoio e … solidariedade” ao Governo em funções, “embora mino-

ritário” (Soares, 1987, p. 27).

A condição de minoritário colocava o Governo à mercê das maiorias circunstan-

ciais que os grupos parlamentares oposicionistas formassem, como se viu pouco de-

pois da posse do Presidente, a propósito da aprovação, tardia, a 4 de abril, do orça-

mento de Estado para 1986, com alterações impostas pela oposição que, no dizer do

líder da bancada do PSD, António Capucho, “desvirtuaram significativamente as traves

mestras da política económica do Governo” (v. “Orçamento aprovado”, 1986, abril, 4;

Silva, 2002, pp. 141-146).

A relação com o parlamento agravou-se a propósito de um episódio para o qual

contribuiu o Presidente da Assembleia da República e membro do PSD, Fernando Ama-

ral. Tratou-se de uma visita à União Soviética de uma delegação de deputados chefiada

pelo próprio, cujo programa acabou por ser encurtado por reparos feitos pelo Governo

sobre uma prevista deslocação à Estónia, então integrada na URSS952 (v. “Fernando

Amaral vai respeitar”, 1987, março, 12; Lima, 2004, pp. 63-64; Silva, 2002, pp. 259-

260). No regresso da delegação o Presidente da Assembleia acusou o Governo de “fal-

ta de sentido de Estado” e de ter posto em causa “a dignidade da Assembleia da Repú-

blica” (v. “Deputados vão esclarecer”, 1987, março, 17), tendo o parlamento promovi-

952 Depois de ter tentado cancelar a visita, sem grandes explicações, o Governo emitiu um comunicado
embaraçoso para a delegação parlamentar, ignorando o facto de a deslocação à URSS ter sido incenti-
vada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era conhecedor do programa, como explicitou
Fernando Amaral numa das suas intervenções no debate sobre o tema na Assembleia da República (v.
“Fernando Amaral contou tudo”, 1987, março, 18).
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do um debate sobre o tema que acabou com uma condenação generalizada do execu-

tivo, apoiado apenas pelo PSD, à exceção de Fernando Amaral que foi um dos mais

veementes críticos da atuação governamental (v. “Fernando Amaral quer apurar res-

ponsabilidades”, 1987, março, 14; Silva, 2002, p. 260; “«Tribunal» parlamentar conde-

nou”, 1987, março, 18).

Este incidente serviu de pretexto para o PRD decidir apresentar uma moção de

censura ao Governo (v. Lima, 2004, p. 64; “Moção de censura ao Governo”, 1987, mar-

ço, 23; “PRD decidiu apresentar moção”, 1987, março, 24), surpreendendo quase to-

dos,953 abrindo um conflito com Mário Soares, ausente no Brasil,954 criando grande

embaraço ao PS (v. “PS apoia censura”, 1987, março, 28)955 e gerando expetativas mui-

to animadoras para o PSD, como viria a confessar Cavaco Silva nas suas memórias des-

te período (Silva, 2002, pp. 259 e 269).956

A moção de censura foi aprovada a 3 de abril pela maioria absoluta dos depu-

tados em exercício de funções, como exigido pelo artigo 198.º/f da CRP, votando a

favor, além dos proponentes, o PS, o PCP, o MDP/CDE e uma deputada independente.

Votaram contra o PSD, o CDS e um deputado independente e outro independente abs-

teve-se (v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 65, de 4 de abril de 1987, p.

2608).

No decurso da crise, tanto o PRD como o PS proferiram declarações e desen-

volveram diligências várias no sentido de oferecerem alternativas de governo, sugerin-

do diferentes fórmulas que pudessem contar com o apoio suficiente para assegurar a

953 Surpresa que foi assinalada por Mário Soares, no discurso em que anunciou a sua decisão de dissol-
ver a Assembleia da República, sublinhando, aliás, a “inoportunidade da apresentação da moção” (Soa-
res, 1988, p. 72).
954 O PRD alegou, perante as críticas sobre o momento escolhido, face à ausência do chefe do Estado,
que Soares teria dado o seu acordo à data em causa (v. “Data da apresentação da moção”, 1987, março,
25). A Presidência não confirmou esta indicação e deixou entender o descontentamento de Soares com
a crise aberta estando ele fora (v. “A crise vista de Brasília”, 1987, março, 28; “Soares «profundamente
desagradado”, 1987, março, 31; “PRD e Mário Soares”, 1987, abril, 1)
955 O PS tentou encontrar pretextos para não votar favoravelmente a moção do PRD, propondo, nomea-
damente, uma negociação com o PSD sobre medidas a adotar pelo Governo. Convicto de que a aprova-
ção da moção lhe traria proveitos eleitorais, o PSD não acolheu a proposta, empurrando o PS para uma
posição que se revelou desastrosa (v. “PS apoia censura”, 1987, março, 28; “Cavaco Silva recusa negoci-
ações”, 1987, março, 29; “PS pôs oito condições”, 1987, abril, 2). As cartas e os argumentos trocados são
reproduzidos nas memórias de Cavaco Silva (v. Silva, 2002, pp. 263-267).
956 Sobre as circunstâncias que rodearam a apresentação da moção de censura v. ainda Cunha, 2013, pp.
240-262; Frain, 1996, pp. 990-992; Telo, 2008, pp. 38-42.
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sua viabilização (v. “Oposição admite novo Governo”, 1987, março, 30; “Constâncio

recusa coligações”, 1987, abril, 8; Silva, 2002, p. 269). Pelo seu lado, o PSD apostou

tudo na dissolução da Assembleia da República e na antecipação das eleições (v. “PSD

recusa formar governo”, 1987, abril, 6; Silva, 2002, pp. 269-271), sendo também esta a

opção do CDS, depois de acalorado debate interno (v. Cunha, 2013, pp. 247-252 e 257-

258; “Partidos mantiveram posições”, 1987, abril, 16).

Mário Soares foi muito pressionado para aceitar uma solução que não passasse

pela dissolução da Assembleia da República,957 mas considerava que nomear um Go-

verno formado pelo PS e pelo PRD seria enveredar por um “caminho manifestamente

contrário à vontade da maioria do País” (Soares, 1988, p. 18) .

Sendo certo que, no final, não foi apresentada ao Presidente uma solução go-

vernativa que merecesse o acordo dos partidos que desejavam evitar a antecipação

das eleições (v. Lima, 2004, p. 69; Soares, 1988, p. 73), especialmente porque o PS não

aceitou formar uma coligação com o PRD,958 defendida por este e viabilizada pelo PCP

(v. “Cada partido sua proposta”, 1987, abril, 11; “PRD rejeita apoio”, 1987, abril, 11),

também é verdade que Mário Soares não deixou margem para que se aprofundasse

uma eventual alternativa (v. Costa, 2009, pp. 186-189; Silva, 2002, pp. 269-275; Soares,

1988, pp. 72-73; Soares, 2011, pp. 370-371; “Soares vai convocar eleições”, 1987, abril,

17).959

957 Para além dos partidos que aprovaram a moção de censura, também destacadas figuras próximas do
Presidente, como, entre outros, o mandatário nacional e o diretor da sua campanha eleitoral, respeti-
vamente, Fraústo da Silva e Gomes Mota, apelaram à indigitação de um novo Primeiro-Ministro, em
alternativa à dissolução do parlamento (v. Cunha, 2013, pp. 259-262; Lima, 2004, p. 68; “Membros do
MASP”, 1987, abril, 12; “Notáveis do MASP”, 1987, abril, 11). Em sentido contrário, pronunciaram-se
também alguns outros “ex-dirigentes do MASP” (Lima, 2004, p. 66).
958 Depois de ter admitido a formação de um Governo “de base PS” (v. Cunha, 2013, pp. 252-255; “Cons-
tâncio recusa coligações”, 1987, abril, 8) o líder do PS acabou por propor a Mário Soares que Cavaco
Silva fosse indigitado de novo para formar outro executivo (v. “PSD afasta hipótese de coligação”, 1987,
abril, 11), hipótese que o PSD nunca considerou (v. Soares, 1988, p. 73), querendo, manifestamente,
retirar o proveito eleitoral que se adivinhava, no sufrágio pós dissolução (v. “PSD reafirma ao Presiden-
te”, 1987, abril, 15).
959 Numa tentativa de último recurso para tentar evitar eleições, o PRD acabou por declarar que apoiaria
um Governo do PS (v. “PRD vai propor nome”, 1987, abril, 25), solução que continuou a não ser conside-
rada por Mário Soares, apesar de Vítor Constâncio se ter mostrado disposto a assumir a responsabilida-
de de formar um executivo “se para isso fosse indigitado pelo Presidente da República” (v. “Partidos
renovam em Belém”, 1987, abril, 28).
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Em reunião do Conselho de Estado realizada a 28 de abril, onze conselheiros

pronunciaram-se no sentido da dissolução, e seis contra.960 O Presidente firmou no dia

seguinte o decreto de dissolução da Assembleia da República, convocando eleições

antecipadas para 19 de julho de 1987 (v. Decreto do Presidente da República n.º

12/87, de 29 de abril; “Presidente dissolve o Parlamento”, 1987, abril, 29).961

Nessas eleições o PSD obteve a primeira maioria absoluta de um só partido na

Terceira República, mostrando o eleitorado que Mário Soares estava certo na avalia-

ção que fez dos sentimentos dos portugueses em relação ao Governo derrubado pela

moção de censura (v. Soares, 2011, p. 371).

A sua decisão é, de acordo com os critérios expostos no Capítulo IV, avaliada

com uma pontuação de intensidade 2, de sentido cooperante com o Governo cessan-

te, que viu aberta a possibilidade de se reafirmar no poder, ao contrário do que acon-

teceria se fosse indigitado um Primeiro-Ministro proposto ou apoiado pelos partidos

da oposição.

V.1.1.4 Dissolução da Assembleia da República em 2002

O número do semanário Expresso publicado dois dias antes das eleições autár-

quicas de 16 de dezembro de 2001 assinalava num mapa de Portugal que ocupava to-

da a primeira página, sob o título “PSD deve ganhar maioria”, os municípios onde o

resultado era mais incerto. A partir da sondagem que permitiu tal análise concluía

também que o PS deveria manter a presidência das Câmaras Municipais de Lisboa e do

Porto.

Na mesma edição, o Expresso dava conta da preocupação do Presidente Jorge

Sampaio com uma eventual crise política, no plano nacional, em consequência do re-

sultado das eleições para as autarquias locais (v. “Sampaio admite hipótese de crise”,

2001, dezembro, 14).

960 Votaram contra os conselheiros ligados ao PS, ao PRD e ao PCP, bem como Gomes Mota, escolhido
pelo Presidente, sendo favoráveis os votos de todos os outros (v. Parecer anexo ao Decreto Presidencial
n.º 12/87, acima referenciado).
961 Sobre esta dissolução da Assembleia da República v. ainda Cruz, 1994, pp. 254-255; Frain, 1996, pp.
992-993; Vitorino, 1992, p. 804.
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O Governo era presidido por António Guterres, líder do PS, que tinha consegui-

do dois feitos singulares, até hoje, no funcionamento do sistema político durante a

vigência da Constituição de 1976: i) cumprir um mandato completo de quatro anos à

frente de um Governo minoritário (v. Telo, 2008, pp. 78, 105 e 117-120);962 ii) conse-

guir, depois, com o seu partido, eleger 115 deputados, nas eleições de outubro de

1999, constituindo aquele número exatamente 50% do total de parlamentares que

compõem a Assembleia da República (v. Cunha, 2013, pp. 473-474).

Continuando a não ter maioria absoluta no parlamento, o segundo Governo de

Guterres tinha a sua sobrevivência assegurada (v. Novais, 2010, p. 259) porque, mes-

mo que se juntassem todos os restantes deputados, a oposição não conseguiria apro-

var eventuais moções de rejeição do seu programa ou moções de censura, dada a

maioria absoluta de deputados em efetividade de funções exigível para o efeito (cf.

artigos 192.º/4 e 195.º/f da CRP).

No entanto, o executivo podia enfrentar situações de impasse quando preten-

desse aprovar legislação em matérias da competência reservada da Assembleia da

República, nomeadamente os orçamentos do Estado (v. Novais, 2010, p. 259).963

Ficam para a história deste período parlamentar os episódios da aprovação dos

orçamentos de 2001 e de 2002, viabilizada com a abstenção do deputado independen-

te Manuel Campelo, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, dissidente da

bancada do CDS, que interrompia o mandato autárquico para reassumir por uns dias o

de deputado964 trocando a abstenção por medidas que beneficiassem o seu concelho

962 Nas eleições de 1995 o PS conseguiu eleger 112 deputados, ficando a quatro da maioria absoluta.
963 Sobre a situação peculiar desta composição do parlamento durante a VIII Legislatura, v. Novais, 2010,
pp. 204-205.
964 À época, o mandato de deputado era incompatível com o de Presidente de uma Câmara Municipal,
devendo ser suspenso enquanto durasse o exercício deste último cargo, mas a suspensão podia ser
“levantada por um único período de 45 dias em cada sessão legislativa” (cf. artigo 4.º/2 do Estatuto dos
Deputados, aprovado pela Lei n.º 7/93, de 1 de março). Esta norma foi alterada através da Lei n.º
3/2001, de 23 de fevereiro, mas os efeitos das novas restrições em matéria de suspensão do mandato
de deputado para exercício de funções autárquicas incompatíveis com esse mandato só entrou em vigor
“no início da nova legislatura” (artigo 6.º/2 da referida Lei n.º 3/2001). A partir dessa altura a suspensão
passou a ser possível apenas uma vez, por um período máximo de 180 dias, “imediatamente após” o
início do desempenho do cargo parlamentar ou autárquico (cf. a redação atual do citado artigo 4.º/2 do
Estatuto do Deputado). Com a dilação da entrada em vigor da norma foi viabilizado o entendimento
entre o PS e o deputado Campelo para a aprovação dos orçamentos de 2001 e de 2002, situação que
deixou de ser possível depois.
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(v. Castanheira, 2017, pp. 477-480 e 488-490; Cunha, 2013, pp. 535-544 e 556-559;

Diário da Assembleia da República n.º 25, série I, de 29 de novembro de 2000, p. 966;

Diário da Assembleia da República n.º 26, série I, de 30 de novembro de 2001, p.

1060).

No dia 16 de dezembro de 2001 os piores receios do Presidente da República

tornaram-se realidade. O PS perdeu as eleições autárquicas sendo a dimensão da der-

rota agravada por uma inesperada perda da presidência das Câmaras Municipais de

Lisboa e Porto, a que se somaram outras capitais de distrito até então governadas por

autarcas socialistas, nomeadamente Coimbra, Setúbal, Portalegre e Faro e cidades tão

importantes como Sintra e Cascais (v. Castanheira, 2017, pp. 293-294; Cunha, 2013,

pp. 560-566; “Derrocada socialista”, 2001, dezembro, 17; “PS perdeu seis capitais”,

2001, dezembro, 17; Telo, 2008, p. 115).

Nessa mesma noite, depois de falar ao telefone com Sampaio, António Guter-

res anunciou a sua demissão (v. Castanheira, 2017, pp. 294-296; Cunha, 2013, pp. 566-

569; “Demito-me”, 2001, dezembro, 17; “Guterres bate com a porta”, 2001, dezem-

bro, 17), dando origem à crise política que desembocou na dissolução do parlamento

mais consensual de sempre, sem que o Presidente da República tivesse oportunidade

de esboçar qualquer iniciativa para evitar tal desfecho (v. Costa, 2009, pp. 194-197;

Cunha, 2013, p. 575).

Depois de ouvir os partidos políticos e o Conselho de Estado manifestarem-se

em uníssono a favor da dissolução da Assembleia da República (v. Lourenço, 2001, de-

zembro, 28; “Todos a favor da dissolução”, 2001, dezembro, 28), o Presidente proce-

deu em conformidade e convocou eleições para 17 de março de 2002 (v. Decreto do

Presidente da República n.º 3/2002, de 17 de janeiro).

A classificação desta decisão de Jorge Sampaio é, manifestamente, de sentido

neutro e intensidade zero. O Presidente não teve intervenção no desencadear da crise

e não a pôde evitar (v. Novais, 2010, p. 260; Sampaio, 2003, pp. 13-14).965

965 Novais (2010, pp. 258-259) e o biógrafo de Guterres (Cunha, 2013, p. 563-565) coincidem na ideia de
que Sampaio não alentou o Primeiro-Ministro a continuar, quando este o contactou na noite das elei-
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O PSD ganhou as eleições legislativas de 2002 sem maioria absoluta, mas o seu

líder, Durão Barroso, conseguiu formar um Governo de coligação com a participação

do CDS, suportado por duas bancadas parlamentares que, em conjunto, tinham mais

de metade dos deputados eleitos (v. Cunha, 2013, p. 575; Pereira & Lourenço, 2002,

março 29).966

V.1.1.5 Dissolução da Assembleia da República em 2004

Na posse do XVI Governo Constitucional o Presidente da República deixou al-

gumas advertências ao Primeiro-Ministro, que nomeou com indisfarçáveis hesitações e

reservas (v. Gabriel, 2007, pp. 193-195; Lopes, 2013, p. 225; Novais, 2010, pp. 268-270;

Sampaio, 2006, p. 21). Advertências sobre as políticas a seguir, sintetizadas na frase “o

País não está […] em condições de suportar qualquer deriva eleitoralista” (Sampaio,

2006, p. 79), e sobre a solidez do executivo, que devia configurar uma “fórmula de

estabilidade” governativa (Sampaio, 2006, p. 81).967

Empossado em 17 de julho de 2004, o Governo ensaiou, ao fim de pouco tem-

po, algumas medidas que se afastavam de um padrão de razoabilidade que era exigí-

vel, ainda mais a um executivo empossado nas circunstâncias referidas (v. também

ponto V.1.2.1), ou que chocavam frontalmente com a advertência do Presidente sobre

a “deriva eleitoralista”. Exemplo das primeiras, a tentativa de criação de uma superes-

trutura para gerir a comunicação do Governo, aprovada por diploma que Jorge Sam-

paio vetou968 (v. Bastos, 2004, outubro 27; Espada, 2004, novembro 21; Lopes, 2006, p.

ções, deixando antever mesmo que o Governo deveria reavaliar a sua legitimidade através de uma mo-
ção de confiança ou de uma remodelação que permitisse ampliar a respetiva base de apoio. No entanto,
a predisposição para se demitir foi logo assumida por Guterres face aos resultados eleitorais (v. Cunha,
2013, pp. 560-561) e a dissolução, que é o ato que neste ponto se avalia, tornou-se inevitável dada a
posição unânime dos partidos com assento parlamentar (v. Novais, 2010, p. 260).
966 O PSD elegeu 105 deputados e o CDS 14, enquanto o PS ficava com 96, o PCP com 10, o BE com 3 e o
PEV, que concorreu coligado com o PCP, com 2.
967 Sobre os condicionalismos anunciados por Sampaio v. Costa, 2009, p. 210 e Novais, 2010, pp. 271-
275. Este último, considera que as declarações do Presidente, em particular na comunicação ao país a
anunciar a decisão de nomear Santana Lopes, traduziram “uma entorse ao estatuto constitucional do
Governo”, contrária ao pensamento de Sampaio sobre a matéria e só explicável no contexto “que presi-
diu à formação e nomeação” deste executivo (Novais, 2010, p. 275). Pelo seu lado, o visado considerou
que, no discurso de posse, o Presidente “usou um tom excessivo do ponto de vista dos limites que a
Constituição estabelece na distribuição de poderes” (Lopes, 2006, p. 135).
968 A esta iniciativa somaram-se outros episódios relacionados com a comunicação social, como o cha-
mado “caso Marcelo”. Em resposta a críticas de um Ministro sobre os seus comentários na TVI e a su-
gestões da própria cadeia televisiva para que moderasse o tom desses comentários, Marcelo optou por
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416). Sinais de eleitoralismo, as promessas de redução de impostos e aumento de pen-

sões, formuladas ao sabor do calendário eleitoral (v. Lopes, 2006, p. 341 e 360; Mon-

teiro, 2004, outubro 16; Silva, 2004, novembro 13).969

Por outro lado, a coligação exibia fragilidades, com evidências públicas de des-

confiança mútua,970 enquanto se erguiam vozes críticas971 no interior do PSD e o pró-

prio Governo começava a abrir brechas, que culminaram com a estrondosa972 saída do

ministro Henrique Chaves. A 24 de novembro de 2004, o, até então, Ministro-Adjunto

do Primeiro-Ministro deixou esta pasta para ocupar a da Juventude, Desporto e Reabi-

litação e, quatro dias depois, bateu com a porta, acusando o chefe do executivo de

deslealdade e de lhe ter mentido sobre as razões da mudança de ministério (v. Casta-

nheira, 2017, pp. 586-590; Gabriel, 2007, pp. 198-199; Novais, 2010, p. 276; Rainho,

2004, dezembro 4).

Santana Lopes (Lopes, 2013, pp. 232-233) incluiria esta demissão no que classi-

ficou como “o golpe”, explicando que “no mesmo fim de semana, de 27 e 28 de no-

vembro de 2004, Cavaco Silva publica o artigo da «boa e da má moeda»973 no sábado e

um ministro demite-se no domingo”, após o que Jorge Sampaio decidiu dissolver o

parlamento.

abandonar o programa que mantinha há muito tempo, facto que motivou uma declaração de Jorge
Sampaio em defesa da pluralidade de opinião (v. Castanheira, 2017, pp. 583-584; Henriques & Bastos,
2004, outubro 31; Lopes, 2006, pp. 337-354).
969 Novais, 2010, pp. 275-276, enumera um conjunto de “episódios rocambolescos” que permitem aden-
sar a lista dos factos que fragilizaram a imagem do executivo.
970 Para isso terão contribuído os maus resultados obtidos por coligações eleitorais dos dois partidos nas
eleições para o Parlamento Europeu de junho de 2004 e para a Assembleia Regional dos Açores em
outubro do mesmo ano (v. Francisco, 2004, novembro 22) e o subsequente consenso saído do congres-
so de Barcelos do PSD no sentido de não concorrer coligado com o CDS às legislativas previstas para
2006 (v. Henriques & Francisco, 2004, novembro 16; Pereira, 2004, novembro 15).
971 Críticas que levaram Santana Lopes a recorrer à alegoria da incubadora (v. Lopes, 2006, p. 403): o seu
Governo, “nascido de um parto difícil”, “teve de ir para uma incubadora e vinham alguns irmãos mais
velhos e davam-lhe uns estalos e uns pontapés” (cit. in Pereira, 2004, novembro 29; Teixeira, 2004,
novembro 29).
972 Henrique Chaves distribuiu à comunicação social um extenso comunicado detalhando as razões da
demissão com palavras muito duras relativamente ao comportamento de Santana Lopes (v. comunicado
publicado na íntegra no Expresso de 4 de dezembro de 2004, p. 6).
973 Em artigo publicado no Expresso de 27 de novembro de 2004, intitulado “Os políticos e a lei de
Gresham” Cavaco Silva afirmava que “cabe às elites profissionais contribuírem para afastar da vida par-
tidária portuguesa a sugestão da lei de Gresham, isto é, contribuírem para que os políticos competentes
possam afastar os incompetentes” (Silva, 2004, novembro 27), no que foi visto como uma alusão direta
a Santana Lopes (v. Espada, 2004, novembro 28; Lopes, 2006, p. 401).
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A sequência dos últimos factos foi realmente esta, mas antes tinha acontecido

tudo o resto974 (v. “4 meses de desgoverno”, 2004, dezembro 4; Castanheira, 2017, pp.

590-593; Gabriel, 2007, pp. 199-202; Novais, 2010, pp. 275-277).

Jorge Sampaio ainda terá hesitado, após a demissão de Henrique Chaves,975

mas, no dia 30 de novembro, depois de receber Santana Lopes, anunciou a decisão de

desencadear os procedimentos necessários à dissolução da Assembleia da República

(v. Castanheira, 2017, pp. 593-597; Gabriel, 2007, pp. 205-206). Ouvidos os partidos

políticos976 e o Conselho de Estado977, concretizou a dissolução e convocou eleições

antecipadas para 20 de fevereiro de 2005 (cf. Decreto do Presidente da República n.º

100-B/2004, de 22 de dezembro).

A opção do Presidente da República, classificada por Santana Lopes como uma

“decisão sem precedentes” (cit. in Henriques, 2004, dezembro 29), opinião que Jorge

Sampaio rejeita, invocando as dissoluções determinadas por Ramalho Eanes em 1983 e

por Mário Soares em 1987 (Sampaio, 2006, p. 23),978 mereceu o apoio de 59% do elei-

torado, manifestando-se contra apenas 24%, segundo sondagem publicada na primei-

ra página do Expresso de 4 de dezembro de 2004.979 Confirmando o sentido dessa son-

974 “…sucessivos incidentes e declarações, contradições e descoordenações que contribuíram para o
desprestígio dos Governo, dos seus membros e das instituições”, sintetizaria Jorge Sampaio na comuni-
cação que fez ao País a 10 de dezembro de 2004 (publicada na íntegra no diário Público de 11 de de-
zembro de 2004, p. 3).  Sobres a comunicação do Presidente v. Almeida, 2004, dezembro 11; Castanhei-
ra, 2017, pp. 600-601; Figueiredo, 2004b, dezembro 11; Henriques, 2004, dezembro 11.
975 V. Lopes, 2006, pp. 404-408.
976 Sem surpresa, a posição dos partidos da coligação foi crítica da decisão do Presidente, enquanto os
restantes partidos com assento parlamentar se manifestaram a favor (v. “As reações dos partidos”,
2004, dezembro 11).
977 Ao contrário do que se verificou em anteriores decretos de dissolução da Assembleia da República,
desta vez não foi publicitada no parecer do Conselho de Estado publicado em anexo a forma como cada
conselheiro votou, sendo referido apenas que a maioria se pronunciou favoravelmente à dissolução. A
reunião terá sido marcada pelo protesto de alguns membros devido ao facto de a decisão do Presidente
já estar tomada e ter sido divulgada antes da pronúncia obrigatória daquele órgão constitucional (v.
Castanheira, 2017, p. 600; “O parecer”, 2004, dezembro 11).
978 Em consonância com Sampaio, v. Novais, 2010, p. 281. Em sentido diverso, Costa (2009, p. 212),
classifica a decisão como “inédita” por representar o único caso em que, existindo uma maioria parla-
mentar, a dissolução resulta de “uma iniciativa exclusiva do Presidente”. Na verdade, nas situações
anteriores invocadas por Sampaio a decisão presidencial foi sempre precedida de uma ação do Primeiro-
Ministro, demitindo-se, ou do parlamento, aprovando uma moção de censura. Todavia, em todos os
casos esteve presente a avaliação que o chefe do Estado fez sobre a capacidade de o parlamento poder
gerar uma solução ajustada ao interesse nacional, independentemente de existir uma maioria disposta a
manter o apoio ao executivo em funções ou a um possível novo Governo.
979 Numa sondagem posterior, publicada também no semanário Expresso (18 de dezembro de 2004, pp.
1 e 6) 43% dos inquiridos consideravam que Santana Lopes era o responsável pela crise, 29% atribuíam
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dagem, nas eleições legislativas que se seguiram o PS alcançaria a única maioria abso-

luta da sua história e o PSD ficaria com um dos piores resultados de sempre.980

Para efeitos da presente investigação tratou-se de um ato de sentido conflitual

com um nível de intensidade 5, tal como a decisão de Eanes atrás referida.

V.1.1.6 Dissolução da Assembleia da República em 2011

No discurso de investidura para o seu segundo mandato, proferido a 9 de mar-

ço de 2011, na Assembleia da República, o Presidente Cavaco Silva fez um retrato da

situação nacional que foi entendido como uma absoluta demarcação do Governo (v.

Coelho, 2011, março 10; Meireles, 2011, março 12; Simas, 2011, março 10), em con-

traste com a moderação assinalada em relação à mensagem de Ano Novo que tinha

dirigido aos portugueses pouco mais de dois meses antes (v. Oliveira, 2011, janeiro 2).

Na mensagem de 1 de janeiro a prudência parecia ser a atitude aconselhável

perante a aproximação das eleições presidenciais de 23 do mesmo mês (v. Oliveira,

2011, janeiro 2). O Presidente falou dos problemas com que o país se debatia, mas

apelou à união “para enfrentar as dificuldades” e deixou mesmo um aceno de otimis-

mo ao recordar que, apesar da situação difícil, os portugueses tinham “uma vida me-

lhor do que todas as gerações” anteriores (Silva, 2011, pp. 57-59).

No dia da posse, Cavaco Silva pareceu sacudir a contenção com que tinha lida-

do com um Governo minoritário, liderado por um Primeiro-Ministro com o qual man-

tinha uma péssima relação981 e que se encontrava enfraquecido face à situação eco-

essa responsabilidade ao anterior Primeiro-Ministro, Durão Barroso, e apenas 17% culpavam Jorge
Sampaio.
980 O PS obteve 45% dos votos e 121 deputados e o PSD 28,8% e 75 deputados, resultado que supera
apenas os 24,4% de 1976, e os 27,2% de 1983.
981 O episódio descrito por Fernando Lima, ex-assessor de Cavaco Silva, ocorrido durante o Conselho de
Estado promovido pelo Presidente para apelar a um entendimento antes da aprovação do orçamento
do Estado para 2011, ilustra bem o mau relacionamento que era há muito público e notório. Ao perce-
ber que Cavaco ia falar ao País no fim da reunião, Sócrates ausentou-se por momentos e regressou com
“um papel” que entregou “ao Presidente, que lho devolveu de imediato, em sinal de que recusava to-
mar conhecimento do que lá estava escrito” (Lima, 2016, p. 262). Antes do discurso do chefe do Estado,
onde este apelou a um entendimento para aprovar o orçamento, os noticiários deram conta de que
estava feito o acordo entre o Governo e o PSD para esse mesmo efeito, facto que se revelou inexato,
uma vez que o mesmo só foi assinado horas mais tarde. Mas o apelo presidencial perdeu impacto nas
televisões (v Lima, 2016, pp. 262-264), embora os créditos da sua ação mediadora tivessem sido desta-
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nómica extremamente difícil. O Presidente fez uma análise exaustiva da realidade na-

cional, não poupando nos termos, nomeadamente quando se referiu aos indicadores

económicos, à pobreza, ao desemprego, à despesa pública, à promiscuidade entre as

empresas e “os poderes públicos”… A par de referências à “estabilidade política” e à

cooperação entre os órgãos de soberania, apelou a “um sobressalto cívico que faça

despertar os Portugueses” e à não resignação dos jovens, os quais deviam fazer ouvir a

sua voz (Silva, 2012, pp. 35-47).982

Este discurso pode ter sido o sinal esperado pelo partido de que o Presidente

era originário, o PSD, para cortar em definitivo qualquer margem de condescendência

em relação ao executivo.983

Duas semanas após a posse e o discurso de Cavaco Silva o Governo presidido

por José Sócrates caiu.

Essas duas semanas estiveram marcadas por movimentações partidárias que

prenunciavam o fim do ciclo da governação de Sócrates, com destaque para: i) a exi-

gência do CDS de votação na Assembleia da República do novo Programa de Estabili-

dade e Crescimento (o chamado PEC IV) que o Governo negociava com Bruxelas (v.

Oliveira, 2011, março 14); ii) a audiência de Passos Coelho com o Presidente da Repú-

blica, numa lógica de preparação do futuro após a realização de novas eleições (v. Silva

& Figueiredo, 2011, março 19); iii) a iniciativa do Primeiro-Ministro de confrontar a

oposição com a sua demissão caso o PEC IV não fosse aprovado (v. Dinis & Cabral,

2011, março 16).

Ao contrário do que aconteceu quando da aprovação dos Orçamentos do Esta-

do para 2010 e para 2011 e dos anteriores “pacotes” de medidas de austeridade,984

cados nos relatos publicados na imprensa do dia seguinte, onde se refere também a movimentação de
Sócrates para “ir buscar um papel ao carro” (Simas, 2010, outubro 30).
982 Sobre as expetativas em relação ao discurso de posse de Cavaco Silva e as reações ao mesmo v. Lima,
2016, pp. 274-279; Simas, 2011, março 10.
983 Nos dias imediatos ao discurso de posse do Presidente da República, tanto o PSD como o CDS come-
çaram a preconizar a queda iminente do Governo (v. Oliveira, 2011, março 14; Sá, 2011, março 16; Silva
& Figueiredo, 2011, março 19), tendo como pano de fundo a discussão de um novo pacote de “medidas
de austeridade” negociadas com as instâncias comunitárias, constantes do Programa de Estabilidade e
Crescimento de 2011-2014, que ficou conhecido como PEC IV (sobre os PEC v. Silvestre, 2011, março
19).
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Cavaco Silva não teve nenhuma intervenção no sentido de os partidos alcançarem um

consenso mínimo em torno das medidas em negociação com as instâncias comunitá-

rias (v. Dinis & Sá, 2011, março 17; Madaíl & Henriques, 2011, março 22). Segundo

ele,985 a oportunidade para o fazer ficou comprometida porque o Primeiro-Ministro

não o informou do que estava a negociar,986 tendo o anúncio das medidas sido feito no

dia seguinte à posse do Presidente e manifestando o PSD, ainda nessa noite, sua opo-

sição frontal (v. Dinis, 2011, março 16; Lima, 2016, p. 281; Meireles, 2011, março 12).

A verdade é que o Presidente teve alguns dias para intervir após conhecer as

medidas em causa, se entendesse que tal corresponderia ao interesse nacional, não

sendo absolutamente impeditivo o facto de o líder do PSD ter tornado pública uma

posição contrária a qualquer acordo (v. Lima, 2016, pp. 280-284; Madaíl & Henriques,

2011, março 22). Foi, aliás, o que acabou por fazer na crise de 2013, não se deixando

impressionar com a afirmação de Paulo Portas anunciando que a sua decisão de se

demitir do cargo de Ministro da Defesa era “irrevogável” (v. “Carta de demissão”,

2013, julho 3; “Cavaco exige líder do CDS”, 2013, julho 5).987

Com o Presidente como observador dos acontecimentos, na sessão da Assem-

bleia da República de 23 de março de 2011 uma maioria formada pelos deputados de

todas as forças políticas, com exceção do PS, votou favoravelmente cinco moções para

rejeição do PEC IV, que os respetivos partidos, PCP, BE, PEV, CDS e PSD, apresentaram

(v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 67, de 24 de março de 2011, pp. 77-

79).

No mesmo dia José Sócrates entregou a Cavaco Silva o pedido de demissão (v.

Dinis, 2011, março 24; Simas & Lourenço, 2011, março 24).

984 V. síntese dos quatro “pacotes” de medidas identificados como PEC 1 a 4 in Silvestre, 2011, março 19.
985 Na entrevista dada a 2 de novembro de 2016, no quadro da presente investigação, Cavaco Silva sub-
linhou que “esteve muito envolvido nos Orçamentos do Estado de 2010 e 2011” e que “ajudou a criar as
condições para aprovar os PEC I, II e III, mas nesses casos estava informado sobre o que se estava a pas-
sar”, ao contrário do que aconteceu relativamente ao PEC IV (pp. 9-10).
986 A falta de informação ao Presidente sobre o que estava a ser negociado foi considerada mesmo como
um incumprimento grave do dever imposto no artigo 201.º/1/a da CRP, por constitucionalistas como
Vital Moreira, Paulo Otero e Bacelar Gouveia (v. Dinis, 2011, março 16). Também Mário Soares criticou
publicamente a falta de informação ao Presidente (v. Lima, 2016, p. 282).
987 Tratando-se de situações muito diferentes, a invocação em paralelo visa apenas mostrar que o Presi-
dente, se quisesse, teria sido mais interventivo no primeiro caso, apesar de antever dificuldades, tal
como acabou por fazer em 2013. Esta última intervenção será objeto de análise no Ponto V.1.2.3.
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A Assembleia da República foi dissolvida depois de todos os partidos políticos

com assento parlamentar se terem manifestado a favor da antecipação das eleições (v.

Guerra, 2011, março 26), com o parecer unânime do Conselho de Estado, no mesmo

sentido (v. Decreto do Presidente da República n.º 44-A/2011, de 7 de abril de 2011).

As eleições foram marcadas para 5 de junho de 2011.

Apesar do papel que se lhe pode atribuir (v. Henriques, 2011, março 18), por

causa do seu discurso de posse, no despoletar da crise que culminou com a demissão

do Primeiro-Ministro e apesar da proximidade temporal entre os dois factos, a decisão

de dissolução da Assembleia da República deve ser classificada como neutra e de in-

tensidade zero. Isto porque essa decisão decorre imediatamente de uma opção do

Primeiro-Ministro, não constituindo uma “iniciativa autónoma” (v. Quadro IV/1) do

Presidente. O mesmo aconteceria se a queda do Governo tivesse sido provocada pela

aprovação de uma moção de censura, cenário que também estava presente como hi-

pótese988, num contexto em que não existia, no quadro parlamentar, alternativa para a

formação de outro executivo.

O efeito do discurso presidencial será devidamente ponderado no ponto V.4.

Das eleições legislativas de 2011, que o PSD venceu sem maioria absoluta,989

emergiu um Governo de coligação entre este partido e o CDS, cumprindo-se, uma vez

mais, a regra observada nos casos anteriores no sentido de as eleições antecipadas

proporcionarem sempre uma mudança na solução governativa.

Tabela V/1: Sentido e intensidade das decisões de dissolução da AR
Data Mandato PR Governo Sentido Intensidade Código990

02-04-83 Eanes II Balsemão II Conflitual 5 RS1
12-07-85 Eanes II Soares III Neutro 0 RS2
29-04-87 Soares I Cavaco I Cooperante 2 RS3
17-03-02 Sampaio II Guterres II Neutro 0 RS4
22-12-04 Sampaio II Lopes Conflitual 5 RS5
07-04-11 Cavaco II Sócrates II Neutro 0 RS6

Fonte: Elaboração própria.

988 Defendido, nomeadamente, pelo líder da Juventude Social Democrata (v. Oliveira, 2011, março 14).
989 O PSD elegeu 108 deputados, o PS 74, o CDS 24, a coligação do PCP com o PEV 16 e o BE 8.
990 O código usado na presente Tabela e nas seguintes visa facilitar a apresentação de resultados no
Capitulo VI. A nomenclatura usada no ponto V.I corresponde aos poderes de refrescamento sistémico,
RS.
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V.1.2 Nomeação e exoneração dos membros do Governo

Cabe ao Presidente da República nomear o Primeiro-Ministro e, sob proposta

deste, os demais membros do Governo, de acordo com o preceituado no artigo 187.º

da Constituição.991

Depois de 1976, a democracia portuguesa assistiu à repetição de uma prática

em matéria de indigitação do Primeiro-Ministro, imediatamente após a realização de

eleições legislativas,992 que parecia perfeitamente consolidada e quase inevitável: “ou-

vidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os re-

sultados eleitorais” (artigo 187.º/1 da CRP), o Presidente indigitava sempre o líder do

partido que tivesse obtido o maior número de deputados e este conseguia formar Go-

verno e começar a desempenhar as suas funções sem que o respetivo programa fosse

rejeitado na Assembleia da República.

Era como se o Presidente da República se limitasse a cumprir um ritual prévia e

perfeitamente estabelecido, sem margem para outra avaliação que não a ditada por

esse automatismo rotineiro, facilitado por uma norma constitucional que, para favore-

cer soluções de governabilidade mesmo com executivos minoritários, dispensa a ne-

cessidade de aprovação expressa do programa de Governo na Assembleia da Repúbli-

ca (artigo 192.º da CRP).

O que tem acontecido, na verdade, é que a composição do parlamento, a práti-

ca política e o comportamento dos partidos aconselhavam, sem margem para dúvidas,

que a decisão presidencial fosse sempre naquele sentido. Não apenas quando uma

coligação pré-eleitoral ou um partido alcançavam maioria absoluta, como aconteceu

em 1979, 1980, 1987, 1991 e 2005, mas também quando essa maioria não existia, à

partida, mas era constituída em acordo pós-eleitoral, como em 1976, 1983, 2002 e

2011, ou ainda quando o partido vencedor não tinha maioria mas também não existia

alternativa viável que permitisse superar o número de eleitos atingido por esse parti-

do, situação verificada em 1995, 1999 e 2009. De fora fica apenas a formação do Go-

991 Sobre esta matéria v. ponto V.1.2.
992 As exceções ocorrerem sempre fora de contexto pós-eleitoral, quer quando foram nomeados os
Primeiros-Ministros dos governos de iniciativa presidencial, no primeiro mandato de Ramalho Eanes,
quer nos casos tratados nos pontos V.1.2.1 e V.1.2.2.
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verno após as eleições de 1985, cujo processo se aproxima deste último grupo embora

a sua análise possa suscitar alguma especulação.

De facto, se os dois primeiros conjuntos de casos não oferecem dúvidas, por-

que, em ambos, os executivos eram suportados por maiorias absolutas, constituídas

por, ou incluindo sempre, a força política com mais deputados, no terceiro tão pouco

se afigura razoável conjeturar sobre a viabilidade de qualquer alternativa no momento

imediato às eleições legislativas correspondentes a cada uma das quatro situações em

causa, salvo, com muitas reservas, em 1985.

Nessas eleições de 1985, o PSD ganhou destacado, com 88 deputados, ficando

o PS com 57, o PRD com 45, a APU com 38 e o CDS com 22. Num exercício meramente

matemático teria sido possível adicionar grupos parlamentares para alcançar um nú-

mero de deputados superior ao do PSD, ou até a uma maioria absoluta, como resulta-

ria do conjunto PS-PRD-APU. A seguir às eleições nenhuma hipótese desse tipo se co-

locou, embora tivesse sido ensaiada mais tarde, em 1987, após a aprovação da moção

de censura que derrubou o primeiro Governo de Cavaco Silva, numa tentativa quase

desesperada para evitar eleições. Porém, mesmo com essa motivação, os partidos em

causa não chegaram a um verdadeiro entendimento que colocasse o Presidente da

República, avesso a tal hipótese, perante uma alternativa real (v. ponto V.1.1.3).

Em 1995 e em 1999 nenhum dos blocos, à esquerda ou à direita, tinha mais de-

putados do que o PS, então vencedor, o que afastava qualquer exercício de construção

de uma alternativa com o mínimo de viabilidade.

Já em 2009 a soma dos 81 deputados eleitos pelo PSD com os 21 do CDS, num

total de 102, permitiria ultrapassar os 97 do PS, partido vencedor das eleições. Mas, à

esquerda, existiam outros 31 parlamentares, sendo 16 do BE, 13 do PCP e 2 do PEV.

Caso o Presidente da República tivesse decidido indigitar Primeiro-Ministro alguém

indicado por aquele hipotético bloco,993 em alternativa a um Governo minoritário do

PS, teria sido precisa a abstenção, pelo menos, dos deputados do BE ou do PCP, na

993 O que dependeria exclusivamente da forma como ele entendesse ter “em conta os resultados eleito-
rais” e como interpretasse a posição dos partidos com representação parlamentar.
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inevitável votação de uma moção de rejeição do programa de Governo,994 hipótese

politicamente impensável.

Assim, é possível concluir que a prática, repetida eleição após eleição, funcio-

nou com aquele aparente automatismo, de formação do Governo pelo líder do partido

mais votado, porque, na verdade, até 2015, não podia funcionar de outra maneira.995

O quadro de exceção verificado em 2015, tratado no ponto V.1.2.2, foi precedi-

do de uma outra nomeação que foge à regra, uma vez que o nomeado não tinha sido

apresentado ao eleitorado como o candidato à chefia do executivo, aparecendo, dois

anos após as eleições, para substituir o Primeiro-Ministro nomeado em 2002 (v. ponto

seguinte).

V.1.2.1 Nomeação de Santana Lopes em 2004

Em 29 de junho de 2004 Durão Barroso comunicou formalmente a Jorge Sam-

paio a aceitação do convite para presidir à Comissão Europeia, o que implicava a sua

exoneração do cargo de Primeiro-Ministro (v. Pereira, 2004, junho 30). Tinham decor-

rido pouco mais de dois anos sobre a posse do XV Governo Constitucional e o mandato

da Assembleia da República, onde o executivo contava com o apoio da maioria PSD-

CDS, estava sensivelmente a meio.

Desde o momento que se tornou pública a possibilidade de o chefe do executi-

vo português ser o estadista escolhido para presidir à Comissão Europeia (v. “Durão

Barroso emerge”, 2004, junho 22), começaram as movimentações, de uns, no sentido

de assegurar a sua substituição por quem viesse a ser designado pelo seu partido996 e,

de outros, com vista à dissolução da Assembleia da República e à convocação de elei-

ções antecipadas.

O PSD apressou-se a escolher um novo líder no Conselho Nacional (v. Casta-

nheira, 2017, p. 553; Lopes, 2006, p. 43), opção questionada por algumas personalida-

994 Para aprovação da moção de rejeição são necessários 116 votos, fasquia que poderia ser ultrapassa-
do com os votos do PS, BE e PCP.
995 Sobre esta matéria, v. Novais, 2010, pp. 252-253.
996 O primeiro a procurar garantias de Sampaio nesse sentido foi o próprio Durão Barroso (v. Coelho,
2004, junho 29; Sousa, 2004, junho 30).
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des de peso no partido, como Manuela Ferreira Leite, Ministra de Estado e das Finan-

ças, e Teresa Gouveia, Ministra dos Negócios Estrangeiros, que preconizavam a reali-

zação de um congresso extraordinário (v. Fernandes & Lourenço, 2004, julho 1; Lou-

renço & Pereira, 2004, junho 28).997

O escolhido foi Santana Lopes, figura controversa,998 que ocupava o cargo de

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e que se assumiu como pretendente à indi-

gitação para a chefia do Governo, contando com o apoio dos órgãos do seu partido e

também do CDS (v. Castanheira, 2017, pp. 553 e 557; Lopes, 2006, pp. 55-56; Louren-

ço, 2004, julho 7).

O PS, liderado por Ferro Rodrigues, com conhecidas ligações pessoais e políticas

a Jorge Sampaio, considerava ilegítima a indigitação de um novo Primeiro-Ministro

sem a realização de eleições, coincidindo esta posição com as defendidas por PCP e BE,

todos adeptos da antecipação das eleições legislativas (v. Almeida, 2004, julho 8; Bra-

ga, 2004, junho 28; “PS intensifica pressão”,2004, julho 6).

Diversas personalidades e setores sociais manifestaram-se também a favor999

ou contra1000 a dissolução (v. Castanheira, 2017, pp. 547-552; Gabriel, 2007, p. 193),

997 Outros opositores são referenciados pelo próprio Santana Lopes: Miguel Veiga, Marques Mendes, Rui
Machete e Cavaco Silva (Lopes, 2006, p. 45).
998 Não importa detalhar este aspeto, mas ele deve ser mencionado porque influenciou o desenrolar dos
acontecimentos e não deixou de ser ponderado pelo Presidente da República que, apesar disso, acabou
por aceitar a escolha do PSD. No entanto Sampaio fez questão de revelar que manifestou “à maioria
parlamentar as maiores reservas relativamente à solução concreta […] apresentada, tendo em conta […]
o perfil do Primeiro-Ministro […] proposto”, acrescentando que “a razão de ser” do prolongamento do
período de consultas que antecedeu a sua decisão visava, “em grande medida”, permitir “o surgimento
de qualquer alternativa mais consistente provinda da maioria parlamentar”, o que não aconteceu (Sam-
paio, 2006, p. 21). Mais tarde, veio a reconhecer que fez diligências diretas junto de destacadas figuras
do PSD para encontrar uma alternativa a Santana Lopes (v. Castanheira, 2017, p. 552).
999 Apenas alguns exemplos significativos: i) Freitas do Amaral, em carta aberta a Sampaio, apelava à
dissolução do parlamento para evitar o risco de “converter a nossa democracia em «partidocracia»”
(Amaral, 2004, junho 29); ii) a CGTP organizou manifestações pró-dissolução (v. Lourenço & Pereira,
2004, julho 7); iii) João Salgueiro, então presidente da Associação Portuguesa de Bancos, manifestou-se
a favor da dissolução (v. “Salgueiro critica Durão”, 2004, julho 1); iii) seis dezenas de intelectuais dirigi-
ram carta ao Presidente pedindo a antecipação das eleições (v. “Intelectuais pedem”, 2004, julho 3); iv)
uma sondagem apresentada no Público de 30 de junho de 2004 (p. 4) revelava que 49% dos eleitores
eram favoráveis a esta solução, contra 31% que admitiam a nomeação de Santana Lopes e 12% que
preferiam a indigitação de outro Primeiro-Ministro.
1000 Foi o caso do presidente da AIP (v. Campos, 2004, julho 8) e também de outros destacados empresá-
rios (v. Fontes, 2004, julho 3).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

309

enquanto o Presidente da República realizava audições1001 e ponderava sobre aquela

que classificou como a decisão “mais grave dos seus mandatos” (v. Almeida, 2004, ju-

lho 2), “muito difícil e, na altura, muito mal compreendida” por “sectores” que lhe

eram “muito próximos” (Sampaio, 2006, p. 22).

Finalmente, depois de ouvir também o Conselho de Estado,1002 optou por indi-

gitar Santana Lopes, anunciando a sua decisão com uma mensagem repleta de reser-

vas e de advertências (v. ponto V.1.1.5). A 17 de julho assinou o decreto de nomeação

do novo Primeiro-Ministro (Decreto do Presidente da República n.º 35-D/2004, de 17

de julho de 2004).

Sendo certo que a maior parte das personalidades consultadas se terá manifes-

tado favorável à dissolução da Assembleia da República (v. Castanheira, 2017, pp. 556-

564; Novais, 2010, p. 269) e que essa era também a preferência dos seus colaborado-

res mais próximos e da maioria dos conselheiros de Estado (v. Castanheira, 2017, pp.

571-573; Gabriel, 2007, p. 194; Henriques, Almeida & Lourenço, 2004, julho 10), na

decisão de Sampaio terá pesado a dúvida sobre o resultado de umas eleições em que o

PS poderia ganhar, mas com escassas ou nenhumas possibilidades de chegar à maioria

absoluta (v. Castanheira, 2017, p. 561; Novais, 2010, p. 269). A conversa que manteve

com o líder dos socialistas levou o Presidente a acreditar que “não havia, à esquerda,

[…] uma vontade ou possibilidade sérias de construir uma solução governativa estável”

(Novais, 2010, pp. 269-270).1003

O mais crítico dos muitos que reprovaram a saída escolhida por Sampaio foi

precisamente o seu velho amigo e correligionário Ferro Rodrigues que, em protesto,

abandonou a liderança do PS (v. Castanheira, 2017, pp. 565-566; Gabriel, 2007, p. 198;

Henriques, 2004, julho, 10).

1001 Ouviu, entre outros, os seus antecessores, ex-primeiros-ministros e ex-líderes do PS e do PSD e cons-
titucionalistas, como Jorge Miranda e Gomes Canotilho (v. “As 17 personalidades…”, 2004, julho 9; Ga-
briel, 2007, p. 194; Lopes, 2006, p. 61)
1002 Na reunião deste órgão não se realizou nenhuma votação, mas foi percetível que existia um maior
número de conselheiros de Estado favorável à dissolução da AR (v. Castanheira, 2017, p. 652; Henriques,
Almeida & Lourenço, 2004, julho 10).
1003 Sobre o processo de formação da decisão do Presidente v. Gabriel, 2007, pp. 193-198 e Novais,
2010, pp. 268-270. Ambos os autores integraram o círculo próximo de Jorge Sampaio no Palácio de
Belém.
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Noutro plano, o comentador Marcelo Rebelo de Sousa proclamava o fim pre-

maturo do mandato presidencial prevendo que o Presidente já não poderia dissolver a

Assembleia da República até ao fim dos seus dias em Belém (v. “Mandato de Sampaio

acabou”, 2004, julho, 12).1004

A decisão de nomeação de um novo Primeiro-Ministro, nas condições descritas,

é classificada como cooperante,1005 com um nível de intensidade 2, de acordo com os

critérios expostos no Quadro IV/1 e na Tabela IV/2.

Retomando a comparação entre a decisão de Ramalho Eanes em 1983 (v. ponto

V.1.1.1) e a de Jorge Sampaio em 2004, verifica-se que este foi confrontado com uma

proposta firmemente suportada por uma maioria parlamentar unida neste propósito,

enquanto ao primeiro foram dadas sucessivas mostras de hesitação e de fragilidade no

apoio partidário à solução governativa que lhe era apontada.

V.1.2.2 Nomeação de António Costa em 2015

As eleições legislativas de 2015 conduziram a uma situação com alguma simili-

tude com a verificada em 2009: a força política que se encontrava no Governo voltou a

ser a mais votada, mas perdeu a maioria absoluta de que antes dispunha no parlamen-

to. Em 2009, isso tinha acontecido com o PS, liderado por José Sócrates, e, em 2015,

voltou a ocorrer com a coligação entre o PSD e o CDS, formada pelos dois partidos

após as legislativas de 2011, que tinha como candidato à chefia do executivo o Primei-

ro-Ministro em funções, Passos Coelho.1006

Foram, aliás, estas as duas únicas vezes, desde 1976, data das primeiras elei-

ções depois do 25 de Abril, em que o incumbente ficou à frente nas eleições, sem ob-

ter maioria absoluta e perdendo votos e mandatos. De facto: i) em 1979, encontrando-

se em funções um executivo de iniciativa presidencial, saiu vencedora a AD, força al-

1004 Marcelo Rebelo de Sousa equivocou-se nas suas previsões, como se veria menos de seis meses vol-
vidos (v. ponto V.1.1.6).
1005 Pese embora a intenção conspirativa que Santana Lopes atribui ao processo de nomeação (v. Lopes,
2013, pp. 224-225).
1006 Os dois partidos tinham concorrido por separado em 2011, elegendo o PSD 108 deputados e o CDS
24. Em 2015 apresentaram-se autonomamente na Madeira e coligados, sob a sigla “Portugal à Frente”,
nos restantes círculos, ficando reduzidos a 89 e 18 parlamentares eleitos (fonte: v. nota 486).
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ternante com o PS, que tinha vencido o anterior ato eleitoral; ii) em 1985, o PSD, que

tinha perdido as eleições de 1983 e participava no Governo do “bloco central” como

segunda força, ultrapassou o PS, partido do Primeiro-Ministro cessante, em número de

votos e deputados eleitos; iii) em 1983, 1995, 2002, 2005 e 2011 venceu a principal

força que estava na oposição;1007 iii) em 1980, 1987, 1991 e 1999 o incumbente voltou

a ganhar, conservando a maioria absoluta ou, sem o conseguir, obtendo maior percen-

tagem de votos e mais mandatos do que os logrados antes.1008

Este detalhe é importante porque permite matizar a ideia de que existia uma

tradição consolidada de ao vencedor das eleições legislativas ser sempre concedida a

faculdade de formar Governo, viabilizando-se a sua entrada em plenas funções, sem

rejeição do respetivo programa no parlamento. As circunstâncias em que isso aconte-

ceu foram quase sempre objetivamente diferentes,1009 com a exceção de 2009.1010

Ainda assim, aquela “tradição” esteve presente no discurso dos dois partidos da

direita parlamentar, nos dias seguintes às eleições de 2015, deixando subjacente a

expetativa de o PS acabar por viabilizar um Governo por eles constituído (v. Almeida,

2015, outubro 5; Galrão & Tavares, 2016, pp. 43-44).

No entanto, quem tivesse escutado atentamente as declarações proferidas logo

após a divulgação dos resultados eleitorais1011 e recordasse o que tinha sido dito du-

1007 Em 1983 e 1995 venceu o PS, respetivamente, após a queda do Governo de Balsemão e depois da
segunda maioria absoluta de Cavaco Silva; em 2002 foi o PSD a ficar à frente, na sequência da demissão
de Guterres; 2005 foi o ano da maioria absoluta do PS, que se seguiu ao Governo de Santana Lopes; em
2011 o PSD saiu vencedor, derrotando o PS liderado por José Sócrates, que se demitira do cargo de
Primeiro-Ministro.
1008 Em 1980 a AD atingiu os 134 deputados, logrando mais 6 do que os 128 conquistados em 1979; em
1987 o PSD obteve a maioria absoluta, com 148 eleitos, contra os 88 com que ficara ao vencer em 1985;
em 1991 o PSD viu diminuída a sua bancada parlamentar de 148 para 135 membros, conservando, ainda
assim, a maioria absoluta; em 1999 o PS chegou aos 115 deputados, mais 3 do que os obtidos na eleição
anterior, que também tinha vencido (fonte: v. nota 486).
1009 Sobre essas diferenças, para além do que ficou dito nos parágrafos anteriores, v. Freire, 2017, pp.
167-169.
1010 Importa acrescentar que, em 2009, não havia alternativa viável a um Governo minoritário do PS (v.
Ponto V.1.2) e, ouvidos pelo Presidente, todos os partidos se manifestaram a favor dessa solução (v.
Lima, 2016, p. 412; Simas, 2009, outubro 10).
1011 O líder do PCP referiu-se à “maioria de esquerda” que passara a existir na Assembleia da República,
considerando que isso inviabilizaria um executivo de direita, acrescentando que o PS teria condições
para formar Governo (v. Almeida, 2015, outubro 5). Pelo seu lado, António Costa deixava um aviso à
esquerda e à direita: “Não inviabilizaremos governos sem termos governo para viabilizar” (cit. in Galrão
& Tavares, 2016, p. 41).
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rante a campanha do PS em matéria de alianças pós eleitorais, não excluiria, de todo,

outras hipóteses de solução governativa.1012

António Costa1013 deixou no ar, antes das eleições, dois tópicos que talvez te-

nham sido pouco valorizados, na altura: i) o conceito de “arco da governação”, que

sustentara a ideia de que a governabilidade teria de ser assegurada sempre e só por

PS, PSD e CDS, já não era aceitável, por excludente de outras forças com representação

parlamentar;1014 ii) se a coligação de direita ganhasse sem maioria absoluta, o PS vota-

ria contra o respetivo programa de Governo1015 (v. Galrão & Tavares, 2016, pp. 32-33 e

36).1016

Pouco tempo depois das eleições foi possível perceber que havia disponibilida-

de para conversações sérias entre PS, PCP, BE e PEV no sentido de: i) viabilizar um Go-

verno minoritário chefiado por António Costa; ii) rejeitar qualquer programa que vies-

se a ser apresentado na Assembleia da República por um Governo da coligação PSD-

1012 A leitura que se revelaria acertada foi feita nessa noite por Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto
comentador da TVI, ao afirmar que António Costa “«deve ter na cabeça um governo minoritário», com o
apoio dos outros «partidos da esquerda»” (cit. in Galrão & Tavares, 2016, p. 42). Também Cavaco Silva
reconheceu aos jornalistas que tal cenário tinha sido ponderado em Belém antes de conhecido o resul-
tado das eleições, razão pela qual não terá ficado surpreendido quando a hipótese começou a ganhar
forma (v. Lima, 2016, p. 415).
1013 André Freire (2017, pp. 127-131) sublinha a importância que teve a chegada de Costa à liderança do
Partido Socialista, introduzindo uma maior clareza em matéria de posicionamento ideológico, uma ex-
pressa abertura à esquerda relativamente à política de alianças e uma capacidade demonstrada, duran-
te os mandatos na Câmara de Lisboa, para pôr em prática processos de concertação para além das fron-
teiras do seu partido.
1014 Afirmação reiterada ainda como candidato à liderança e logo no início do seu mandato como secre-
tário-geral do PS (v. Costa, 2017, p. 9; Freire, 2017, pp. 130-131; Galrão & Tavares, 2016, p. 36) e inseri-
da expressamente na moção que apresentou e foi aprovada no XX Congresso do partido, realizado em
2014 (v. Costa, 2014, p. 7).
1015 Esta questão foi objeto de cobertura noticiosa e de comentários reproduzidos na imprensa, nomea-
damente no fim de semana de 26 e 27 de setembro (v. Dinis, 2015, setembro 26; “Passos diz que a cam-
panha”, 2015, setembro 26), depois de o Expresso desse sábado destacar, na primeira página, o título
“Costa chumba governo de direita minoritário”. A partir de uma conversa com o líder do PS, o Expresso
concretiza que “ganhe ou não o PS as eleições, não será viabilizado um governo de minoria da coliga-
ção”, acrescentando que “Costa pensa que o seu partido tem mais capacidade de diálogo e de gerar
consensos, à esquerda e à direita” (v. Meireles, 2015, setembro 26). Na sequência desta notícia, Passos
Coelho acusou o líder do PS da intenção de “formar um Governo «extremista [com comunistas e blo-
quistas] da esquerda mais radical»” (Rodrigues, 2015, setembro 27) e Paulo Portas referindo-se ao que
saiu no Expresso, considerou que a posição de António Costa “não é uma atitude respeitadora da vonta-
de popular” (v. “Passos diz que campanha”, 2015, setembro 26; Rodrigues, 2015, setembro 27).
1016 De alguma forma, a conjugação dos dois objetivos, permite chegar a uma solução que se aproxima
do modelo da “moção de censura construtiva”, que vigora em algumas democracias europeias (v. ponto
I.1.3) sem que ninguém se escandalize e sem que se invoque falta de respeito pelos eleitores (sobre o
paralelo desta situação com a “moção de censura construtiva” v. Freire, 2017, pp. 164-165).
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CDS (v. Lopes & Lourenço, 2015, outubro 8; Lourenço & Lopes, 2015, outubro 9; Pena,

2015, outubro 12).

Ainda assim, em resposta a apelo de Cavaco Silva para que o líder do PSD for-

masse um Governo “estável e duradouro” (v. Galrão & Tavares, 2016, pp. 78-79; Lima,

2016, p. 416), decorreram, em paralelo, reuniões entre delegações do PS e do PSD e

CDS, para explorar alguma eventualidade de acordo para viabilização de um executivo

liderado por Passos Coelho, que chegou a sugerir a participação do PS no mesmo (v.

Almeida, 2015, outubro 19; Almeida & Rodrigues, 2015, outubro 14; Galrão & Tavares,

2016, pp. 85-87).

As verdadeira intenções dos participantes e os detalhes das conversações entre

as diferentes forças políticas não são relevantes no contexto da presente investiga-

ção,1017 importando, sim, referir que o diálogo entre os dois maiores partidos foi infru-

tífero e, ao contrário, a esquerda parlamentar concertou-se, pela primeira vez na vi-

gência da Constituição de 1976, para suportar um Governo minoritário do PS, com

base em memorandos de entendimento subscritos, em separado, entre aquele e cada

um dos restantes partidos desse espetro, PCP, BE e PEV (v. Galrão & Tavares, 2016, pp.

289-292; Lopes, Lourenço & Rodrigues, 2015a, novembro 11; Pena, 2015, novembro

8).

O entendimento começou a ser esboçado ainda antes da assinatura dos memo-

randos e foi confirmado ao Presidente da República durante as audições realizadas,

nos termos do artigo 187.º/1 da CRP (v. Galrão & Tavares, 2016, pp. 207-213; Lopes,

Almeida & Rodrigues, 2015, outubro 22).

Ainda assim, Cavaco Silva, invocando a prática de “quarenta anos de democra-

cia” (Silva, 2016, p. 71), indigitou para formar Governo o líder do partido com maior

número de deputados e candidato da coligação que recolhera mais votos nas eleições,

Pedro Passos Coelho (v. Almeida, 2015, outubro 23; Galrão & Tavares, 2016, p. 219).

1017 A matéria está tratada de forma detalhada em Galrão e Tavares, 2016. As autoras, com base na
documentação disponível e num número significativo de entrevistas a políticos dos vários partidos, dão
conta de contactos informais entre PS e PCP ainda antes das eleições (v. p. 34), descrevendo depois
todo o processo negocial do PS, à esquerda (pp. 87-91, 129-133, 147-149, 154-157, 178-186, 200-201;
259-262 e 268-279) e à direita (pp. 103-118, 140-142, 149-154 e 162-165).
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Foi mais longe o Presidente, na mensagem que dirigiu ao País a 22 de outubro,

ao dar a entender que nenhuma fórmula que incluísse o PCP e o BE seria admissível (v.

Almeida, 2015, outubro 7; Lima, 2016, p. 416-418), e ao deixar no ar uma mensagem

aos deputados, apelando ao seu voto “em consciência”, numa aparente chamada à

quebra da unidade de voto nas fileiras parlamentares do PS para travar a aprovação de

qualquer moção de rejeição do programa do executivo (v. Almeida, 2015, outubro 23;

Galrão & Tavares, 2016, pp. 218-221; Silva, 2016, pp. 71-73). Dias depois, no discurso

de posse do XX Governo Constitucional, foi menos perentório, focando-se na justifica-

ção da legitimidade dos empossados e na necessidade de estabilidade política e de

respeito pelos compromissos assumidos por Portugal (v. Galrão & Tavares, 2016, p.

250-251; Rodrigues, 2015, outubro 31; Silva, 2016, pp. 75-79).

O Governo foi empossado a 30 de outubro (v. Rodrigues, 2015, outubro 31),

apresentou o seu programa na Assembleia da República e viu-o ser rejeitado a 10 do

mês seguinte, mediante a aprovação, por todos os partidos, à exceção do PSD e do

CDS, de moção apresentada pelo PS nos termos do artigo 192.º/3 e 4 da CRP (v. Diário

da Assembleia da República, I série, n.4 de 11 de novembro de 2015, p. 72; Lopes, Lou-

renço & Rodrigues, 2015b, novembro 11).

Confrontado com esta situação, prévia e amplamente anunciada, Cavaco Silva

tinha três opções, excluída que estava a possibilidade de dissolução da Assembleia da

República,1018 por força do disposto no artigo 172.º/1 da CRP: i) manter em gestão o

Governo demitido, até à posse do seu sucessor na chefia do Estado;1019 ii) indigitar

uma personalidade por si escolhida para tentar formar um executivo dito “de iniciativa

presidencial”;1020 ii) aceitar a solução que lhe era apresentada pelo PS, com o apoio

dos partidos à sua esquerda (v. Almeida, 2015, novembro 10; Lima, 2016, pp. 418-420).

1018 Duplamente excluída, uma vez que coincidiam dois factos previstos na Constituição: último semes-
tre do mandato presidencial e primeiros seis meses após as eleições legislativas (artigo 172º/1).
1019 Solução aparentemente afastada desde a primeira hora (v. Galrão & Tavares, 2016, p. 194), mas
insinuada mais do que uma vez (v. Galrão & Tavares, 2016, pp. 171-172; Lima, 2016, pp. 417-418).
1020 Opção remota, manifestamente ineficaz face à posição expressa pelos partidos da esquerda. Mas,
no limite, o Presidente poderia não querer ficar, de nenhum modo, associado a uma fórmula governati-
va inédita pela sua base de apoio e claramente contrária às suas convicções sobre o interesse nacional,
manifestadas, nomeadamente, no discurso de posse do XX Governo Constitucional (v. Silva, 2016, pp.
75-79). Em declarações ao Público, Jorge Miranda admitiu a hipótese como plausível, enquanto Jorge
Reis Novais a considerava “teoricamente possível”, mas “inviável” (v. Ribeiro, 2015, outubro 27).
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Depois de um compasso de espera e da tentativa de afirmar algum protago-

nismo, nas circunstâncias difíceis de final de mandato (v. Lima, 2016, pp. 417-421),

Cavaco Silva acabou por “indicar”1021 António Costa como futuro Primeiro-Ministro.

Não sem antes exigir a clarificação do tipo de compromisso que os partidos estavam

dispostos a assumir quanto à estabilidade da solução governativa e que tipo de atitude

tomaria o Governo em áreas que o Presidente considerava fundamentais, como as

contas públicas e os compromissos internacionais (v. Almeida, Lourenço & Pena, 2015,

novembro 24; Galrão & Tavares, 2016, pp. 297-298; Lima, 2016, p. 419).

Diplomaticamente, António Costa, sem realizar qualquer nova diligência junto

dos partidos, respondeu reafirmando o já dito anteriormente (v. Almeida, Lourenço &

Pena, 2015, novembro 24; Galrão & Tavares, 2016, pp. 298-299).

O Presidente emitiu uma nota dando conta de que a sua opção era influenciada

pelo facto de as entidades que tinha ouvido depois da rejeição do programa do Gover-

no de Passos Coelho entenderem que manter este executivo em gestão “não corres-

pondia ao interesse nacional” (v. Almeida, 2015, novembro 25; Galrão & Tavares,

2016, p. 199; Lima, 2016, pp. 419-420). Acabou por empossar o Governo liderado por

António Costa, a 26 de novembro, deixando nota do seu desconforto e invocando os

poderes que lhe restavam, nomeadamente o de veto, no discurso que fez durante a

cerimónia (v. Lima, 2016, p. 421; Lourenço, 2015, novembro 27; Silva, 2016, pp. 81-84).

A decisão de Cavaco Silva quando o seu segundo mandato se aproximava do

fim deve, apesar de todas as condicionantes que a envolveram e que ficam assinala-

das, ser classificada como cooperante, à luz dos critérios constantes do Capítulo IV. A

pontuação mínima justifica-se porque o Presidente não dispunha da faculdade de op-

tar pela dissolução da Assembleia da República, o que limitou enormemente a sua

margem de atuação, mas não estava impedido de tomar uma decisão diferente,1022 de

1021 O termo usado, em vez do habitual “indigitado”, que Cavaco Silva tinha empregado poucos dias
antes, quando se referia a Passos Coelho, foi percecionado como uma forma mais de se distanciar da
solução (v. Galrão & Tavares, 2016, p. 299).
1022 A hipótese de um Governo de gestão, além de insinuada pelo Presidente, foi objeto de especulação
por comentadores e agentes políticos, o que revela que, sendo improvável, não teria sido impossível (v.
Lima, 2016, pp. 421-422; Lopes & Aníbal, 2015, outubro 26; Lourenço, 2015, novembro 18; Rodrigues,
2015, novembro 18).
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entre as três possíveis, ainda que isso fosse pouco plausível (v. Galrão & Tavares, 2016,

pp. 171-172).

V.1.2.3 Os raros casos de divergência entre o Presidente da República e

o Primeiro-Ministro quanto à composição do Governo

São muito escassas as situações conhecidas, dentro do período objeto da pre-

sente investigação, em que o Presidente da República não aceitou uma proposta do

Primeiro-Ministro indigitado ou em exercício para nomeação de um membro do Go-

verno, bem como aquelas em que o chefe do Estado influenciou o líder do executivo a

apresentar-lhe o pedido de exoneração de um Ministro ou de um Secretário de Estado.

O entendimento geral é que cabe ao Primeiro-Ministro escolher quem preten-

de para o executivo, abstendo-se o Presidente de o condicionar nesta matéria.1023

Ainda assim, há registo de algumas situações merecedoras de análise neste

ponto, para se perceber se e em que medida cabem na grelha analítica proposta no

Capítulo IV.

Na entrevista concedida a 2 de novembro de 2016, no âmbito da investigação

para a tese, Cavaco Silva confirmou o primeiro caso documentado, já referido, aliás, na

sua autobiografia desse período. Em abril de 1989, Mário Soares pretendeu que ele

apresentasse a proposta de demissão de Leonor Beleza, Ministra da Saúde no XI Go-

verno Constitucional, tendo o então Primeiro-Ministro recusado tal hipótese (v. entre-

vista, p. 5; Lima, 2004, p. 122; Silva, 2004, p. 68). A razão invocada pelo Presidente foi

o conflito entre a Ministra e os médicos, a propósito de reformas que ela pretendia

fazer (v. Lima, 2004, p. 122; Silva, 2004, p. 68; Soares, in Avillez, 1997b, pp. 59-64).1024

1023 A resposta dada por Cavaco Silva, na entrevista concedida para a tese, sintetiza muito bem tal en-
tendimento: “O Presidente não pode correr o risco de dizer que não gosta de um nome e prefere outro
e acabar corresponsabilizado pela atuação do escolhido nessas condições” (p. 4).
1024 Mário Soares diz que sugeriu ao Primeiro-Ministro que “a única coisa sensata a fazer era retirá-la
dessa pasta e colocá-la noutro lugar” (Soares, in Avillez, 1997b, p. 60). Na entrevista de Cavaco Silva,
certamente por equívoco, é mencionada a crise do plasma contaminado (v. Figueiredo, 2000, fevereiro
25), que ocorreu em momento distinto. Sobre este confronto entre Soares e Cavaco v. ainda Lima, 2004,
pp. 122 e 133 e Vieira, 2013, pp. 651-652.



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

317

No entanto, a Ministra acabaria por sair em janeiro de 1990, no quadro de uma

ampla remodelação do executivo que envolveu outros quatro ministros1025 (v. Decreto

do Presidente da República n.º 1/90, de 5 de janeiro de 1990; Lima, 2004, p. 133; Viei-

ra, 2013, p. 652).

Esta situação não deve ser considerada como uma demissão induzida pelo Pre-

sidente, uma vez que os protagonistas diretos reconhecem que a iniciativa de Mário

Soares junto de Cavaco Silva não foi bem-sucedida e que a demissão, ocorrida meses

mais tarde,1026 teve um contexto distinto, muito influenciado por uma pesada derrota

do PSD nas eleições autárquicas de 1989 (v. Lima, 2004, pp. 132-133; Silva, 2004, pp.

68 e 105-109; Soares, in Avillez, 1997b, pp. 59-64).

O segundo episódio ocorreu no início de 1995, quando Mário Soares rejeitou a

proposta de Cavaco Silva para nomear Fernando Nogueira, então Ministro da Defesa,

para o cargo de vice-Primeiro-Ministro (v. Frain, 1995, pp. 675-677; Morais, 1998, p.

156; Vieira, 2013, p. 699).

Cavaco Silva preparava a sua saída da cena partidária para, segundo alguns, fi-

car livre para uma eventual candidatura às eleições presidenciais de 1996 (v. Frain,

1995, p. 677; Silva, 2004, p. 496), ou, na sua própria versão, por cansaço e por defen-

der a renovação no partido (v. Lima, 2004, p. 344; Silva, 2004, pp. 481-485). A 23 de

janeiro de 1995 anunciou a decisão de não se recandidatar à liderança do PSD, no

Congresso que teria lugar poucos dias depois, salvaguardando que continuaria a de-

sempenhar o cargo de Primeiro-Ministro até ao fim do mandato, em outubro do mes-

mo ano (v. Lima, 2004, p. 344; Silva, 2004, pp. 489-491).

Nesse Congresso, realizado em Lisboa entre 17 e 19 de fevereiro de 1995, Fer-

nando Nogueira foi eleito presidente do partido derrotando, por escassa margem, o

seu colega de Governo Durão Barroso (v. Frain, 1995, p. 676; Lima, 2004, p. 345).

1025 Eurico de Melo, vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, Miguel Cadilhe, das Finanças, Silveira
Godinho, da Administração Interna, Álvaro Barreto, da Agricultura e Leonor Beleza (v. Lima, 2004, p.
133).
1026 A iniciativa de Soares terá ocorrido entre o final de março e o início de abril de 1989 e a remodela-
ção que incluiu Leonor Beleza foi anunciada a 2 de janeiro de 1990 (v. Lima, 2004, pp. 122 e 133).
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Logo a seguir, Cavaco Silva propôs a Mário Soares a subida do novo líder do PSD

ao cargo de vice-Primeiro-Ministro, sendo confrontado com a recusa do Presidente da

República, anunciada em comunicado, com a alegação de que se tratava de uma tenta-

tiva de usar a função governativa para fins partidários, com o objetivo de dar projeção

a Fernando Nogueira e permitir que ele fizesse a campanha eleitoral para as eleições

legislativas previstas para outubro de 1995 na qualidade de segunda figura do executi-

vo (v. Frain, 1995, pp. 676-677; Silva, 2004, pp. 436-441; Soares, in Avillez, 1997b, pp.

353-354; Vieira, 2013, pp. 699-700).

Fernando Nogueira acabaria por se demitir do Governo juntamente, aliás, com

Eduardo Azevedo Soares, que ocupava a pasta de Ministro do Mar e fora eleito Secre-

tário-Geral do PSD (v. Decreto do Presidente da República n-º 43-A/95, de 16 de março

de 1995; Silva, 2004, pp. 437 e 494; Vieira, 2013, p. 699).

Ao contrário do anterior, este caso cabe, sem dúvida, nos critérios de avaliação

da interação entre o Presidente e o Governo, sendo incluído na Tabela V/2 com a clas-

sificação de “conflitual”.

Duas outras situações conhecidas de interferência do Presidente na composi-

ção do Governo tiveram lugar nos mandatos de Jorge Sampaio.

Primeiro, quando ele, em dezembro de 2000, influenciou António Guterres a

apresentar as propostas de exoneração do Ministro da Juventude e do Desporto, Ar-

mando Vara, e do Secretário de Estado da Administração Interna, Luís Patrão.1027 De-

pois, quando aconselhou Santana Lopes, em julho de 2004, a manter Paulo Portas na

pasta da Defesa, que ocupou no executivo anterior, em vez de o nomear Ministro dos

Negócios Estrangeiros.1028

Quanto ao primeiro, importa perceber os respetivos contornos e confrontar a

informação disponível, que não é unívoca.

1027 A exoneração foi concretizada formalmente “a pedido” dos visados e “sob proposta do Primeiro-
Ministro”, através dos Decretos do Presidente da República n.ºs 82-A/2000 e 82-C/2000, de 18 de de-
zembro de 2000.
1028 Paulo Portas foi nomeado Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, juntamen-
te com os restantes ministros do XVI Governo Constitucional, por Decreto do Presidente da República
com o número 35-E/2004, de 17 de julho de 2004.
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Armando Vara tinha sido Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Adminis-

tração Interna no primeiro executivo de Guterres, o XIII Governo Constitucional. Nessa

altura promoveu a criação de uma fundação destinada a intervir em matéria de segu-

rança rodoviária e prevenção de incêndios florestais, a qual era administrada por pes-

soas ligadas ao seu gabinete governamental. Tanto ele como Luís Patrão, que lhe su-

cedera no cargo, no XIV Governo, autorizaram transferências de avultadas verbas para

aquela entidade (v. Lourenço, 2000, dezembro 15).

Em debate na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro não conseguiu dis-

farçar o embaraço, chegando a afirmar: “os senhores deputados sabem mais do que

eu” (v. Diário da Assembleia da República n.º 30, de 15 de dezembro de 2000, p. 1188).

No final, deixou uma nota de confiança nos visados, declarando expressamente, em

resposta aos apelos à demissão feitos por alguns deputados, que qualquer atitude em

relação aos dois governantes dependeria do apuramento dos factos por “entidades

independentes”1029 (v. Diário da Assembleia da República n.º 30, de 15 de dezembro

de 2000, p. 1203; Lourenço & Dâmaso, 2000, dezembro 15; Silva, 2000, dezembro

15).1030

Após o debate, esteve reunido com o Presidente e, à saída do encontro com

Sampaio, terá reafirmado o que disse no parlamento (v. “Presidente da República com

reticências”, 2000, dezembro 15).

Ao contrário do que se poderia esperar, face às declarações públicas do Primei-

ro-Ministro, o pedido de demissão de Armando Vara e de Luís Patrão foi anunciado no

dia seguinte, depois de comunicado telefonicamente a Jorge Sampaio, que se encon-

trava numa ação de campanha fora de Lisboa (v. Almeida, 2000, dezembro 16; Gabriel,

2007, pp. 146-147).

As versões sobre a influência do Presidente no desfecho deste caso não são

coincidentes, mas também não são absolutamente incompatíveis. Do gabinete do Pri-

meiro-Ministro e por parte dos próprios chegou a indicação de que a iniciativa tinha

1029 Importa referir que o assunto foi objeto de investigação pela Procuradoria-Geral da República, aca-
bando o processo por ser arquivado (v. Cunha, 2013, pp. 485-486).
1030 Sobre as acusações aos dois governantes v. debate parlamentar de 14 de dezembro de 2000, in
Diário da Assembleia da República n.º 30, de 15 de dezembro de 2000, pp. 1184-1204.
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sido sua, sugerindo estes que teriam concluído que a solução seria aquela logo depois

do debate na Assembleia da República (v. Cunha, 2013, p. 485). Outras fontes deram a

entender que Sampaio exigiu a demissão dos dois governantes.1031 Na comunicação

social, à época1032 e depois1033, sempre que o caso é referenciado, predomina forte-

mente esta última versão (v. Almeida, 2000, dezembro 16; “Duas remodelações”,

2000, dezembro 16; Silva, 2000, dezembro 16; Simões, 2000, dezembro 16).

Na realidade, tudo indica que Jorge Sampaio não exigiu, de forma expressa e

taxativa, a demissão dos dois membros do executivo, mas deixou claro o seu pensa-

mento quanto à insustentabilidade da situação. Fê-lo publicamente, em comunica-

do1034 e em entrevista à TSF,1035 antes de receber o Primeiro-Ministro, e em privado,

na reunião entre ambos.1036

Nessa reunião Guterres terá manifestado a intenção de substituir os dois mem-

bros do Governo e “alinhavou umas frases justificativas, que entregou a Sampaio”

(Novais, in Castanheira, 2017, p. 481).1037

O desfecho formal do caso foi anunciado no dia seguinte, depois do telefonema

acima referido.

1031 O assessor de imprensa de Jorge Sampaio, João Gabriel, situa também no Gabinete do Primeiro-
Ministro a fonte das notícias que aludem à exigência do Presidente (v. Gabriel, 2007, p. 147).
1032 Como é possível ver nas manchetes da primeira página do Público (“Sampaio exigiu demissão de
Vara e de Patrão”), do Diário de Notícias (“Guterres faz pacto com Sampaio e demite Vara”) e do Expres-
so (“Demissão de Vara e de Patrão foi imposta por Sampaio”), todos de 16 de dezembro de 2000.
1033 V. Ferrão, 2016, janeiro 13; Valente, 2016, janeiro 20.
1034 O comunicado da Presidência foi divulgado após a reunião de Sampaio com António Guterres e
manifestava desagrado com a situação, afirmando que “as instituições […] financiadas pelo Estado de-
vem ser constituídas com procedimentos insusceptíveis de crítica” (v. “Presidente da República com
reticências”, 2000, dezembro 15; Sá, 2000, dezembro 15).
1035 Entre outras afirmações, Sampaio, depois de criticar a forma como a fundação foi criada e estava a
ser gerida, disse: “eu acho que o ambiente de corrosão não deve continuar” (v. “Jorge Sampaio dixit”,
2000, dezembro 16; Sá, 2000, dezembro 15).
1036 Na entrevista concedida a 15 de julho de 2013, no âmbito da tese, Jorge Sampaio confirmou que
“não exigiu nada”, mas disse ao Primeiro-Ministro que ele tinha “que fazer alguma coisa”, sob pena de
“ficar afundado”, acrescentado que Guterres informara que Armando Vara lhe pedira uma reunião. A
conversa terá terminado com o Presidente a dizer: “Espero que você chegue a uma conclusão com ele
que o liberte a si” (p. 14).
1037 No segundo volume da biografia de Sampaio, da autoria de José Pedro Castanheira, Jorge Reis No-
vais, consultor jurídico do Presidente, dá conta do que se passou na reunião e revela que “ainda conser-
va” consigo o “o papel escrito pelo Guterres” (Castanheira, 2017, p. 481).
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A sequência das notícias publicadas na altura favorece, perante a opinião públi-

ca, a ideia de que a posição do Presidente foi decisiva para a saída encontrada.1038

De tudo, e para além das manchetes da imprensa, resulta claro que a interven-

ção de Jorge Sampaio continha uma forte indicação de que a saída da crise passava

pela demissão dos governantes em causa e que essa indicação não pode ter deixado

de influenciar a decisão do Primeiro-Ministro.1039 Se dúvidas houvesse, as atitudes pos-

teriores de Armando Vara, de manifesto azedume para com Sampaio, revelam que é a

este que o ex-Ministro atribui a sua saída do Governo (v. Castanheira, 2017, p. 482;

Sampaio, entrevista, p. 14).

O outro caso dos mandatos de Jorge Sampaio não carece de grande desenvol-

vimento, uma vez que os testemunhos dos protagonistas diretos são, no essencial,

coincidentes (v. Sampaio, entrevista pp. 15-16; Lopes, 2006, pp. 128-129). Embora não

tenha existido uma recusa perentória do Presidente quanto à escolha anunciada por

Santana Lopes, foi a sua avaliação que impediu a passagem de Paulo Portas da Defesa

para os Negócios Estrangeiros.1040 Portas ambicionava essa mudança, mas, no dizer de

Santana Lopes, “o Presidente da República […] opôs-se fortemente” (Lopes, 2006, p.

116).1041

Importa referir, neste contexto, que Cavaco Silva assinalou como pastas que

implicavam uma maior atenção da sua parte no encontro inicial com os futuros Primei-

1038 Os jornais do dia 15 davam conta da posição de Guterres de não propor a demissão de Vara e de
Patrão, como se depreende do que afirmou na Assembleia da República e à saída de Belém (v. Lourenço
& Dâmaso, 2000, dezembro 15; “Presidente da República com reticências”, 2000, dezembro 15) e os de
16 anunciavam a demissão, enfatizando o papel do Presidente (v. nota 1032 e Almeida, 2000, dezembro
16).
1039 Não é plausível que as palavras ditas por Jorge Sampaio aos microfones da TSF tenham sido ignora-
das no momento em que o Guterres e os dois membros do Governo em causa ponderaram o cenário da
demissão. Elas não foram menos incisivas do que as usadas pelos deputados que confrontaram António
Guterres no mesmo dia.
1040 Sobre esta matéria, v. ainda Costa, 2009, p. 204, Gabriel, 2007, pp. 147-148 e Novais, 2010, pp. 271-
272.
1041 Sobre esta matéria v. também Castanheira, 2017, p. 576. O biógrafo de Sampaio, com base nas ano-
tações feitas pelo próprio nos cadernos que foi escrevendo ao longo dos mandatos, alude a um outro
“chumbo” do Presidente a um nome proposto por Santana Lopes, com base numa observação sobre a
eventualidade de Fernando Negrão ser Ministro da Justiça por se tratar de “uma pessoa que confessa-
damente violou o segredo de justiça” (v. Castanheira, 2017, p. 576). O tom da conversa, iniciada com um
“veja lá…”, remete para um comentário que não deve ser visto como um chumbo. De tal forma que o
facto não merece qualquer referência na exaustiva descrição que o Primeiro-Ministro fez dos contactos
com o Presidente para a formação do Governo (v. Lopes, 2006, p. 111).
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ros-Ministros precisamente as da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, dado o contacto

regular que o Presidente habitualmente tem com os seus titulares por força das com-

petências que a Constituição lhe confere. Destacou, porém, que, nos seus mandatos,

nunca foi necessário sugerir qualquer ajustamento às propostas que lhe foram apre-

sentadas (entrevista, p. 4).1042

Apesar de Jorge Sampaio não encarar qualquer dos referidos casos como situa-

ções conflituais de imposição da sua vontade aos chefes do executivo em causa,1043 a

verdade é que houve uma intervenção que influenciou, seguramente, o resultado,

quer quanto à demissão de Vara e Patrão, quer relativamente à reformulação da com-

posição do Governo de Santana Lopes. A classificação como “conflitual” é a que se

afigura adequada para aplicação da grelha analítica apresentada no Capítulo IV, uma

vez que, em ambos, a intenção inicial do Primeiro-Ministro chocou com a posição do

Presidente, manifestada na forma de uma crítica dura à situação criada quando da

demissão de Vara e de Patrão e de maneira amistosa, mas sem ambiguidades, em rela-

ção à pasta a ocupar por Portas no Governo de Santana Lopes.

A avaliação das situações em causa é incluída na Tabela V/2.

Um outro caso que merece ser referenciado é a intervenção do Presiden-

te Cavaco Silva na crise governamental de julho de 2013, quando o líder do CDS apre-

sentou a “demissão irrevogável” do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros do

XIX Governo Constitucional.

A evolução da crise pode ser sintetizada a partir das nove primeiras páginas do

diário Público que compõem a Figura V/2.

1042 Na sua autobiografia deste período, Cavaco Silva revela objeções que terá colocado relativamente à
nomeação de Augusto Santos Silva como Ministro da Defesa do XVIII Governo, embora reconheça que,
no exercício do cargo, o nomeado teve para com ele “uma atitude inteiramente correta” (Silva, 2017,
pp. 370-371).
1043 Na entrevista concedida a 15 de julho de 2013, no âmbito da investigação para a Tese, Jorge Sam-
paio reconheceu, em relação ao caso Vara/Patrão, ter feito “uma pressão discreta”, admitindo, relati-
vamente a Paulo Portas, ter considerado “prematuro” nomeá-lo para os Negócios Estrangeiros (pp. 14-
15).
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Figura V/2: Nove momentos chave da crise de julho de 2013

Fonte: Primeiras páginas do Público de 2, 3, 5, 7, 11, 12, 20, 22 e 24 de julho de 2013.

A 1 de julho de 2013 o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, apresentou o pedi-

do de demissão (v. Avillez, 2014, pp. 55-58),1044 sendo substituído por Maria Luís Albu-

querque, que desempenhava funções de Secretária de Estado do Tesouro. Discordan-

do dessa nomeação, sobre a qual o Primeiro-Ministro não terá chegado a consenso

com o parceiro de coligação, Paulo Portas demitiu-se (v. Saraiva, Martins, Sá, Antunes

& Marcelino, 2013, julho 3). Na carta que enviou a Passos Coelho e divulgou na comu-

nicação social, afirmava que a sua decisão era “irrevogável” (v. “Carta de demissão”,

2013, julho 3).

1044 As razões invocadas indiciavam já dificuldades no seio do Governo relativamente a aspetos das polí-
ticas do Ministério das Finanças. De facto, Gaspar alegava não ter sido “atempadamente” mandatado
para prosseguir as negociações com os credores, no âmbito do “sétimo exame regular” (v. carta de de-
missão in Avillez, 2014, p. 56). Na carta de demissão de Paulo Portas, apresentada no dia seguinte, são
expressamente invocadas “diferenças políticas […] com o Ministro das Finanças” (v. “Carta de demis-
são”, 2013, julho 3). Na entrevista que deu a Maria João Avillez, editada em livro (v. Avillez, 2014, pp.
34-35), Gaspar confirma que as divergências com o CDS impulsionaram a sua saída.
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A primeira reação do Presidente da República foi a de exigir que o dirigente

máximo do CDS, fosse ele Paulo Portas ou outro,1045 integrasse o Governo (v. Almeida

& Ribeiro, 2013, julho 5; Lima, Saraiva & Sá, 2013, julho 5; Silva & Costa, 2013, julho 6).

Esta exigência mudou o rumo dos acontecimentos na recomposição do executivo.

No dia seguinte, Passos Coelho e Paulo Portas anunciavam um entendimento

para a remodelação do Governo, passando o segundo a ocupar o cargo de vice-

Primeiro-Ministro, tendo o líder do PSD apresentado de imediato esta solução ao Pre-

sidente (v. Rodrigues, 2013, julho 7; Sá, 2013, julho 6; Silva & Costa, 2013, julho 6).

No entanto, depois de ouvir os partidos, o Presidente da República fez, a 10 de

julho, uma comunicação ao País, estabelecendo um roteiro para a superação da crise,

que passava por: i) uma negociação entre “os partidos que subscreveram o Memoran-

do de Entendimento” de uma plataforma alargada que designou de “Compromisso de

Salvação Nacional”, a vigorar também após as eleições legislativas seguintes; ii) a pos-

sibilidade de antecipação das eleições, uma vez ultrapassado o período do “Programa

de Assistência Financeira”, com final previsto para junho de 2014 (v. Freire, 2013, julho

11; Rodrigues & Botelho, 2013, julho 11; Silva, 2014, pp. 61-66).1046

Os partidos encetaram contactos, correspondendo ao apelo do Presidente, as-

sumindo posições de muito difícil conciliação, acabando por concluir não ser viável

qualquer acordo, nem mesmo com a intermediação de um observador designado por

Cavaco Silva (v. Costa, 2013, julho 13; Freire, 2013, julho 16; Lima, 2013, julho 22; Silva

& Costa, 2013, julho 13; Silva & Garcia, 2013, julho 20).1047

Esgotado o processo negocial, Cavaco Silva acabou por acolher a proposta de

remodelação formulada por Passos Coelho, que incluía o líder do CDS como vice-

1045 O CDS tinha o seu Congresso marcado precisamente para o fim de semana seguinte, mas a reunião
acabou por ser adiada (v. Lima, Saraiva & Sá, 2013, julho 5).
1046 Cavaco alude a um compromisso cujos “pilares” foram “cuidadosamente desenhados” para que
“cada uma das partes […] encontrasse elementos que suscitassem o seu interesse” (Silva, 2014, p. 26).
1047 Cavaco Silva continua a sustentar que o acordo era viável, admitindo que não chegou a bom termo
porque alguma coisa se passou no PS que impediu o seu líder de “dar o passo final” (entrevista, p. 10).
No entanto, em alguns meios ficou a convicção de que os partidos sabiam, à partida, qual seria o desfe-
cho e cada um se limitou a tentar deixar perante os portugueses a ideia de que era de outros a respon-
sabilidade pelo fracasso (v. Silva & Costa, 2013, julho 20). Mas é verdade que a agitação no PS foi real-
mente grande (v. Lourenço & Alvarez, 2013, julho 15; Lourenço & Botelho, 2013, julho 18).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

325

Primeiro-Ministro (v. Marujo, 2013, julho 22; Meireles, 2013, julho 27; Ribeiro, 2103,

julho 22).

Releva, para o presente ponto, a exigência presidencial que abriu caminho à

permanência de Paulo Portas no Governo, abdicando da irrevogabilidade da demissão

anunciada (v. Marcelino, 2013, julho 11).

Ainda que isso possa ter reforçado as condições de estabilidade do executivo,

como era propósito de Cavaco Silva, a posição do Presidente deve ser classificada com

“conflitual”, por se tratar de uma imposição ao Primeiro-Ministro, que foi obrigado a

negociar com o líder do CDS um reforço significativo da posição no Governo do parcei-

ro menor da coligação (v. Marujo, 2013, julho 24; Rodrigues, 2013, julho 24).

Outros aspetos da intervenção presidencial nesta crise serão abordados no

ponto V.4.

A Tabela seguinte sintetiza as decisões de tipo cooperante e de tipo conflitual

adotadas no âmbito dos poderes de nomeação e exoneração de membros do Governo,

em todo o período da investigação.

Tabela V/2: Sentido e intensidade das decisões de nomeação e exoneração do PM e
de outros membros do Governo

Data Mandato PR Governo Decisão Sentido Intensid. Código
17-07-04 Sampaio II Lopes Nomeação

PM Cooperante 2 RS7
26-11-15 Cavaco II Costa Nomeação

PM Cooperante 1 RS8
07-03-95 Soares II Cavaco III Recusa

nomeação Conflitual 0,5 RS09
18-12-00 Sampaio I Guterres

II
Exigência
demissão Conflitual 0,5 RS10

18-12-00 Sampaio I Guterres
II

Exigência
demissão Conflitual 0,2 RS11

17-07-04 Sampaio II S. Lopes Recusa
nomeação Conflitual 0,5 RS12

04-07-13 Cavaco II P. Coelho
I

Exigência
participação Conflitual 0,5 RS13

Fonte: Elaboração própria
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V.2 Poderes de intervenção no processo legislativo

Recorre-se frequentemente à expressão “poderes legislativos” para abarcar um

conjunto de poderes presidenciais que incluem, entre outros, os de veto e de iniciativa

para apreciação da constitucionalidade das leis (v. ponto I.2.3), os quais constituem

formas de intervenção do Presidente no processo legislativo.

Entrando no tratamento dessas duas matérias, afigura-se preferível o título es-

colhido para este ponto V.2, que delimita melhor o que se pretende abarcar, permitin-

do, ao mesmo tempo, incluir outras formas de intervenção, que se apresentam como

“formas atípicas”, por oposição às primeiras, enquanto “formas convencionais”.

Assim, podem entender-se por “formas convencionais” de intervenção do Pre-

sidente da República no processo legislativo as que decorrem diretamente da letra da

Constituição e que são habitualmente referenciadas na bibliografia como “veto políti-

co” e “veto jurídico”, bem como a iniciativa para apreciação da constitucionalidade por

parte do Tribunal Constitucional, que pode conduzir, ou não, ao segundo dos referidos

tipos.

De entre estas formas, importa caraterizar uma subdivisão do “veto político”,

correspondente a um conjunto muito significativo de decisões do Presidente que cons-

tituem um grupo homogéneo de vetos com as seguintes caraterísticas comuns: i) inci-

dem apenas sobre diplomas do Governo, não abrangendo nunca decretos da Assem-

bleia da República; ii) na respetiva fundamentação não está contida qualquer aprecia-

ção de mérito sobre o conteúdo da iniciativa, abstendo-se o Presidente de mencionar

a sua concordância ou discordância em relação ao mesmo; iii) o fundamento do veto

assenta no facto de ter entrado em funções um novo executivo, entendendo o Presi-

dente que a matéria do diploma é suficientemente importante para merecer análise

por parte do novo Governo; 1048 iv) deixa implícita a disponibilidade do Presidente para

reapreciar o diploma, ainda que não seja efetuada qualquer alteração ao seu conteú-

1048 Novais (2010, p. 230) descreve este procedimento como um “veto benigno” produzido “no respeito
pela cooperação institucional que [o Presidente] devia ao novo Governo”.
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do; v) ocorre apenas na transição entre governos encabeçados por personalidades de

forças políticas opostas;1049 vi) nunca se verificou fora do contexto da alínea anterior.

Esta subdivisão do veto político poderá designar-se “veto de transição”, apro-

veitando a palavra “transição” usada por Jorge Reis Novais (2010, p. 230) ao explicar a

natureza dos vetos proferidos nestas condições.

Por outro lado, “formas atípicas” correspondem a diferentes ações com origem

na Presidência da República, que condicionam a produção legislativa do Governo ou do

parlamento, sem que a sua configuração assente em previsão constitucional expressa.

Na vigência da Constituição de 1976 podem enquadrar-se neste subtipo o cha-

mado “veto de bolso”, uma prática que não sobreviveu à revisão constitucional de

1982 (v. Ponto II.1.3.2), e um conjunto de ações que podem subdividir-se em “altera-

ções negociadas” e “devolução ou veto implícito”, nomenclatura que resulta da análise

dos casos concretos e cuja adoção se fundamenta adiante.1050

As “alterações negociadas” 1051 correspondem a uma prática seguida por todos

os Presidentes, de forma discreta, quase sempre, ou com algum alarde, por vezes (v.

Ponto V.2.4), traduzida num diálogo com o Governo com vista a modificar ou expurgar

normas com as quais o chefe do Estado não concorda. Convencido ou resignado ante a

hipótese alternativa de um veto, o executivo incorpora as sugestões ou retira as nor-

mas que constituem obstáculo à promulgação.

1049 Importa acrescentar que, no período da investigação, esta situação ocorreu sempre com uma única
exceção: a transição entre os XX e o XXI Governos. Tratando-se o primeiro de um Governo cujo progra-
ma foi rejeitado na Assembleia da República, a respetiva produção legislativa estava limitada à prática
“dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos” (artigo 186.º/5 da
CRP). Consultada a I série do Diário da República foi possível verificar que os únicos diplomas produzidos
pelo XX Governo foram os Decretos-Leis n.º 249-A/2015, de 9 de novembro, 250/2015 e 251/2015,
ambos de 26 de novembro. O primeiro aprova a orgânica do Governo e os dois restantes adotam medi-
das urgentes, respetivamente para alargamento de um prazo prestes a caducar, relativo à utilização de
apoios à reabilitação de edifícios, e para a introdução de ajustamentos à transposição de normas comu-
nitárias, indispensáveis para Portugal poder aceder a determinados fundos. Na prática, a inexistência de
vetos de transição decorre das circunstâncias excecionais que determinaram a própria transição.
1050 Salvo o veto de bolso, estas designações são propostas neste ponto da tese, não se conhecendo
textos anteriores em que o uso das mesmas tenha sido aplicado à realidade em estudo.
1051 Como ficou explicitado no ponto I.1.3.2, existem, consagradas em diferentes Constituições, particu-
larmente em sistemas presidenciais, diferentes formas de veto parcial. No entanto, tal não está previsto
em Portugal.
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A “devolução ou veto implícito” é uma medida mais radical uma vez que a inici-

ativa governamental morre sem nenhuma justificação expressa da rejeição por parte

do Presidente. Na sequência de contactos mais ou menos informais o Governo fica a

conhecer as objeções de Belém em relação à iniciativa e aceita que esta regresse à

origem sem mais explicações, formalizando, ou não, um pedido de devolução.1052

O tratamento exaustivo destes dois conjuntos de ações não pode ser feito de

forma segura abrangendo todo o período da investigação, uma vez que subsistem res-

trições ao acesso à documentação sobre a qual não decorreu ainda o período de dez

anos legalmente previsto.

Acresce que, existindo registos acessíveis que permitem quantificar os movi-

mentos de devolução e reenvio de diplomas entre a Presidência e o Governo, nos

mandatos de Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva, até 31 de

dezembro de 2007, esses registos não são suficientes para identificar com segurança

as alterações introduzidas aos diplomas. Só em relação aos dois mandatos de Jorge

Sampaio essa análise pode ser realizada de forma detalhada, por consulta das pastas

contendo as observações e pareceres dos serviços jurídicos e da Casa Civil que condu-

ziram à devolução definitiva de certos diplomas e à modificação de outros. Em relação

aos mandatos de Mário Soares a informação é menos completa, mas ainda permite

alguma análise qualitativa.

Assim sendo, apresenta-se, no ponto V.2.4, o tratamento quantitativo da in-

formação, bem como alguns exemplos deste tipo de “vetos não expressos” em todos

os mandatos, e uma análise qualitativa das ocorrências verificadas durante as presi-

dências de Mário Soares e de Jorge Sampaio.

Este material e a libertação dos arquivos que permanecem sob reserva, quando

decorrer o prazo legal, permitirão tratamento futuro, eventualmente num contexto de

outras investigações mais centradas nesta realidade do veto presidencial.

1052 Existem nos arquivos da Presidência da República inúmeras referências a ambas as situações, identi-
ficadas umas apenas com a menção de “devolvido” e outras com “devolvido a pedido do Governo”. Nas
pastas de diplomas devolvidos referentes aos mandatos de Jorge Sampaio é possível confirmar que, em
muitos casos, o “pedido do Governo” foi induzido pela Presidência (v. Ponto V.2.4).
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Para não distorcer a comparabilidade entre todos os mandatos presidenciais

não se utilizará a informação parcial atualmente disponível sobre “vetos não expres-

sos” na aplicação das fórmulas constantes do Capítulo IV.

V.2.1 A promulgação e o poder de veto

Como ficou evidenciado nos pontos I.1.3.2 e I.2.3, na Europa, o poder de veto é

o mais frequente entre os atribuídos aos Presidentes da República nos sistemas de

governo de tipo parlamentar e semipresidencial.1053

A promulgação corresponde à assinatura por parte do chefe do Estado dos di-

plomas aprovados pelo parlamento ou pelo executivo, constituindo o veto o poder de

recusa da promulgação, reconhecido em muitas Constituições. Nos casos em que o

direito de veto inexiste, a promulgação terá um carácter declarativo, atestando a con-

formidade formal do processo legislativo que antecede a publicação do diploma,1054

enquanto nos restantes casos se traduz também numa avaliação de mérito1055, opor-

tunidade e respeito pela Constituição.1056

Tanto o veto parcial, nos países em que está previsto, como o veto integral de

um diploma aprovado pelo parlamento poderão, em princípio, ser superados através

de uma nova aprovação, por maioria simples ou por uma maioria qualificada, cuja di-

mensão pode variar de acordo com as exigências constitucionais (v. Quadro V/2).

1053 Nos sistemas presidenciais é uma constante, juntamente com outros poderes próprios deste tipo de
sistemas (v. Ponto I.1.3.2).
1054 Em muitos sistemas constitucionais existe também a referenda governamental, que se reduz a uma
mera “função certificatória da assinatura do presidente da República e uma função notarial-formal do
processo legislativo adotado” quando se segue à promulgação de diplomas do Governo ou do parlamen-
to (Canotilho, 1997/2003, pp. 622-623), mas constitui um verdadeiro “limite ao poder presidencial”
(Miranda & Medeiros, 2005, pp. 418-419) ou um ato que traduz a “necessidade de colaboração do Pre-
sidente da República e do Governo” (Canotilho, 1997/2003, p. 647), no caso de se tratar de apor a assi-
natura de um membro do executivo em atos da competência do Presidente.
1055 Antunes e Torres (1991, p. 31) referem critérios de “conveniência ou adequação”, para além dos de
oportunidade.
1056 Sobre a promulgação e o veto v. Antunes & Torres, 1991, pp. 30-32; Canotilho, 1997/2003, pp. 624,
877 e 1029-1033; Canotilho & Moreira, 2010, pp. 200- 207; Gouveia, 2007, pp. 1279-1280; Miranda &
Medeiros, 2005, pp. 403-411; Novais, 2007, pp. 155 e 176; Pasquino, 1996, pp. 142-143; Shugart & Ca-
rey, 1992, pp. 133-138.
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Shugart e Carey (1992, pp. 149-155) listam um conjunto de países cujas consti-

tuições admitem o veto integral1057 ou o veto parcial1058 e aludem às diferentes hipóte-

ses para a respetiva superação, que podem ir da maioria simples dos votos até uma

maioria qualificada de dois terços ou superior a dois terços dos deputados.

Admitem ainda a hipótese de o veto não poder ser superado, mas os únicos

exemplos que apresentam para ilustrar esta situação são o do Chile, durante a vigência

da reforma constitucional de 1969, para o veto parcial, e o de Portugal, na Constituição

de 1976, antes da revisão de 1982, para o veto integral (v. Shugart & Carey, 1992, p.

155).

Este último exemplo não é feliz uma vez que todo o raciocínio dos autores gira

em torno do veto de diplomas do parlamento (v. p. 149) e, em Portugal, na vigência da

Constituição de 1976, antes e depois da revisão de 1982, só em relação aos diplomas

do Governo o veto tem efeitos absolutos, não podendo ser superado,1059 situação que,

obviamente, não se coloca nos sistemas de governo de tipo presidencial, que corres-

pondem à maioria dos casos listados pelos autores.1060

1057 Na lista apresentada por Shugart e Carey constam vinte e três países que têm ou tiveram a previsão
do veto integral (v. Shugart & Carey, 1992, p. 155). Muitos outros poderiam ser acrescentados, como os
países africanos de língua portuguesa, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e Mo-
çambique (v. os correspondentes artigos das Constituições respetivas in Gouveia, 2006, pp. 263, 319,
374, 409 e 495, seguindo a ordem dos países indicada e considerando as normas vigentes à data da
edição) e alguns dos Estados do Leste da Europa, como a Polónia (v. Krok-Paskowska, 1999/2004, p.
177), a Ucrânia (v. Protsyk, 2005a, p. 24) ou a Federação Russa (v. White, 2011, p. 64).
1058 O veto parcial é muito comum nos EUA, estando previsto, sob diferentes formas, em quarenta e
quatro dos cinquenta Estados. A nível federal, Shugard e Carey (1992, p. 155) incluem os Estados Unidos
entre os países onde nunca existiu o veto parcial. Na verdade, o item veto, uma forma que aqueles auto-
res equiparam ao veto parcial (p. 134), foi consagrado em 1996, através do Line Item Veto Act, aprova-
do nesse ano pelo Congresso, mas foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em 1998, no
processo Clinton v. City of New York (v. Brownell, 1998, pp. 1286-1304; Mittal, 2007, pp. 125-126 e 133-
137).
1059 V. artigos 139.º e 278.º da CRP, na versão original de 1976, e artigos 136.º e 279.º da CRP em vigor.
Importa clarificar que os efeito definitivo do veto dos diplomas do Governo pode ser contornado se o
diploma vetado for transformado em proposta de lei a apresentar na Assembleia da República, caso o
Governo disponha de uma maioria suficiente que permita ultrapassar um novo veto presidencial, desta
vez incidindo no decreto do parlamento, de harmonia com os números 2 e 3 do artigo 136.º, ou com o
número 4 do artigo 279.º atrás citados. Sobre esta matéria v. Otero, 1997, p. 621.
1060 A explicação dada por Shugart e Carey, segundo os quais “The 1976 Portuguese constitution provide
an absolute veto for the president, by stipulating that no legislation could become law without the presi-
dent’s signature” (1992, p. 138), parece centrada no artigo 137.º/1/b) da CRP, na versão de 1976, igno-
rando por completo as demais normas aplicáveis, nomeadamente os artigos 139.º e 278.º. O Presidente
pode recusar-se a assinar um diploma presente para promulgação, mas só nas condições estipuladas
nestes dois últimos artigos da CRP, na numeração em vigor à data da obra citada (v. nota anterior).
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Aliás, se alguma diferença se constata entre os períodos anterior e posterior a

1982, ela consiste precisamente no facto de a Constituição, na versão inicial, não regu-

lar expressamente o prazo de promulgação nem o veto dos diplomas do Governo no

artigo 139.º, com a epígrafe “promulgação e veto”. Tornou-se necessário recorrer a

uma integração dessa lacuna através da interpretação conjugada dos artigos

137.º/1/b, 277.º e 278.º,1061 respeitantes aos poderes próprios do Presidente e à fisca-

lização preventiva da constitucionalidade, para concluir que o poder de veto também

era aplicável à legislação produzida pelo executivo. Na revisão de 1982 foi introduzida

uma nova norma no referido artigo 139.º, regulando especificamente a promulgação e

o veto dos decretos do Governo (novo n.º 4).1062

Sendo muito comum e efetivo nos sistemas de governo de tipo presidencial1063

e menos frequente e fraco nos sistemas parlamentares,1064 o poder de veto do Presi-

dente da República em relação às leis aprovadas no parlamento ou aos diplomas do

Governo é um dos catorze poderes utilizados por Duverger (1979, p. 28) para construir

a grelha de análise que serviu de ponto de partida para a comparação entre a previsão

constitucional e a prática política do uso dos poderes presidenciais nos sete sistemas

semipresidenciais estudados na sua obra Échec au Roi.

Na literatura subsequente o poder de veto é habitualmente mencionado entre

as variáveis a considerar na caraterização e estudo dos sistemas de governo semipresi-

denciais (v. entre outros,1065 Moestrup, 2011, pp. 151-152; Neto & Lobo, 2009, pp. 234

1061 Enquanto o artigo 137.º/1/b conferia ao PR competência para promulgar “as leis da Assembleia da
República e os decretos-lei e decretos regulamentares do Conselho da Revolução e do Governo”, a con-
jugação dos artigos 277.º/1 e 278.º revelava, sem margem para dúvidas, que o direito de veto, em caso
de inconstitucionalidade, abrangia também os diplomas do executivo, não existindo razão para que o
mesmo não ocorresse no caso do veto político, como sublinham Canotilho e Moreira (1978, p. 298).
1062 Sobre esta matéria, regulada atualmente no artigo 136.º/4 da CRP, v. Canotilho & Moreira, 2010, p.
206.
1063 V. Shugart & Carey, 1992, p. 155.
1064 Em alguns sistemas parlamentares o Presidente dispõe do poder de veto (v. Ponto I.1.3.2). Na Estó-
nia (v. Dubrovnik, 2009, p.25), a Constituição prevê a superação do veto por maioria simples (artigo
107), enquanto na Grécia (v. Strøm, Müller, Bergman & Nyblade, 2006, pp. 677 e 680) é necessária uma
maioria absoluta dos membros do parlamento (artigo 42). Na Itália (v. Cotta & Verzichelli, 2007, pp. 106-
107 e 145-147; Grimaldi, 2011, pp. 113-117) o veto pode ser superado por maioria simples dos votos,
nas duas câmaras do parlamento (artigo 74).
1065 V. Bahro, 1999, p. 26; Cheibub & Chernykh, 2009, pp. 207 e 222; Colomer, 2006, p. 221; Paloheimo,
2005, pp. 251-251; Pasquino, 1996, pp. 141-143; Passarelli, 2010a, pp. 3-4; Pereira, 1984, p. 13; Protsyk,
2005b, p. 144; Skach, 2007, p. 97; Sousa, 1977, p. 12; Tsai, 2008, pp. 68 e 71, Vitorino, 1992, p. 780.
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e 246-247; Novais, 2007, pp. 151-155; Schleither & Morgan-Jones, 2009a, pp. 876 e

889; Shugart & Carey, 1992, p. 138; Siaroff, 2003a, p. 304).

Ainda assim, alguns autores de referência, como Sartori (v. 1994a, pp. 134-135)

não valorizam particularmente o poder de veto quando enunciam as caraterísticas

deste sistema de governo,1066 não o mencionando expressamente e aludindo apenas

aos “poderes legislativos” dos Presidentes como um todo.

Outros consideram que o veto se encontra entre os poderes que não fazem

parte “da essência” do sistema “pelo que podem faltar nas constituições semipresi-

dencialistas” (Lucena, 1996, p. 851).1067

Ao contrário, Roper (2002, Abril, p. 257) entende o veto como “one of the most

significant legislative powers that a president can have”.1068

A verdade é que a análise deste poder não deixa de ser algo complexa face às

muito diversificadas formas da sua consagração constitucional, as quais determinam o

respetivo grau de importância, tendo em atenção, nomeadamente, a possibilidade de

superação do veto numa segunda apreciação pelo parlamento, bem como a maioria

exigida para o efeito.

De facto, tal poder é tanto mais importante quanto mais difícil seja contrariar o

seu exercício (v. Novais, 2007, pp. 155 e 176 e Shugart, 2005, p. 339).

Seriando as diferentes hipóteses quanto à natureza do poder de veto nos sis-

temas semipresidenciais, é possível encontrar, pelo menos, doze situações distin-

tas,1069 identificadas no Quadro seguinte.

1066 Diferentemente da importância que a este poder é atribuída nos sistemas presidenciais, nomeada-
mente por autores como Shugart e Carey (1992, p.134), para os quais “the veto is the president’s most
consistent and direct connection with the legislative process”  e “is considered de primary check of the
president of congressional power”.
1067 Também Morais (1998, p. 146) inclui o veto entre o que designa como “traços complementares”,
que podem reforçar, ou não, os “traços principais” dos sistemas semipresidenciais.
1068 No mesmo sentido, v. Novais, 2010, pp. 295-304.
1069 Uma das quais é a simples inexistência deste poder.
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Quadro V/2: O veto em sistemas semipresidenciais – Natureza, forma de confirma-
ção dos diplomas vetados e maiorias requeridas

Veto Confirmação Exemplo Constituição Referências
Inexistente n.a. Áustria v. artigos 47

e 60 a 68
Müller, 1999, pp. 37-38;
Prakke, 2004, pp. 24-25

Parcial Maioria simples
(voto secreto)

Haiti Art.ºs 117 e
121 a 121.6

Bahro, 1999, p. 26

Integral Referendo Islândia Art.º 26 Roper, 2002, p. 261
Idem Não (diplomas do

Governo)
S. Tomé e
Príncipe

Art.º 83/3 Seibert, 2009, p. 207

Idem Maioria simples Finlândia1070 Art.º 77 Raunio, 2004, p. 146; Rau-
nio & Wiberg, 2006, p. 319

Idem Maioria simples nas
duas câmaras

França1071 Art.º 10 Carcassonne, 1996/2007,
pp. 88-90, 119-123 e 280-
295

Idem M. absoluta dos
membros1072

Bulgária Art.º 101 Ganev, 1999/2004, p. 128

Idem 3/5 dos votos Polónia Art.º 122/5 Baylis, 2007, p. 90
Idem 2/3 dos votos Mongólia Art.º 33/1/1 Moestrup & Ganzorig,

2007, pp. 186-187.
Idem 2/3 dos membros Ucrânia Art.º 94 Boban, 2007, p. 166; Pro-

tsyk, 2005a, p. 24
Idem 2/3 dos membros

nas duas câmaras
Rússia Art.º 107/3 Chaisty, 2008, pp. 432-433

e 447
Idem M. absoluta dos

membros ou 2/3
dos presentes1073

Timor-Leste Art.º 88/2 e 3 Vasconcelos, 2011, p.229

Fonte: elaboração própria com base nos textos constitucionais.1074

1070 Antes da revisão constitucional de 1987, o Presidente da Finlândia podia atrasar a entrada em vigor
de um diploma até à sua reapreciação por um parlamento saído de novas eleições. Depois passou a
dispor de um prazo de três meses para promulgar, podendo solicitar a apreciação do diploma pelo Su-
premo Tribunal ou pelo Supremo Tribunal Administrativo. Decorrido aquele prazo, o parlamento pode
voltar a apreciar o diploma, que entrará em vigor sem promulgação caso seja de novo aprovado (v. Rau-
nio, 2004, p. 146; Raunio & Wiberg, 2003/2008, p. 319).
1071 Na Constituição francesa não é empregue o termo “veto”, mas o efeito do reenvio de um diploma
ao parlamento para uma nova apreciação é exatamente o mesmo do de um veto suspensivo. Importa
referir que o reenvio, de iniciativa do Presidente, carece de referenda do Primeiro-Ministro e do minis-
tro responsável sectorialmente (cf. artigo 19 da Constituição), o que não tem grande significado fora do
quadro da coabitação mas pode ser relevante neste contexto. Por outro lado, o Presidente pode ainda
solicitar a apreciação da constitucionalidade de um diploma recebido para promulgação, não o promul-
gando se o Conselho Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade (cf. artigos 61 e 62 da
Constituição). Sobre esta matéria v. ponto III.2.1.2 e Carcassonne, 1996/2007, pp. 88-90, 119-123 e 280-
295, Formery, 1994/2011, pp. 34-35, 54-55 e 122-129; Rouvillois, 2001/2009, p. 183.
1072 A expressão usada mais frequentemente é “deputados em efetividade de funções”, sendo este o
sentido da referência a “membros”.
1073 A Constituição de Timor-Leste segue o princípio estabelecido no artigo 136.º/2 e 3 da CRP. Exige a
maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, exceto em relação a leis sobre matéria de
reserva exclusiva da Assembleia para as quais a confirmação depende de maioria de dois terços dos
deputados presentes, desde que superior à primeira (v. também Vasconcelos & Cunha, 2009, p. 239).
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Como facilmente se depreende do conteúdo das mencionadas formas, as dife-

renças entre elas podem ser muito relevantes.

Quando a superação do veto está ao alcance da mesma maioria que aprovou o

diploma, o poder do Presidente é muito limitado, cingindo-se quase à imposição de

uma certa dilação na entrada em vigor da nova lei, associada a um efeito comunicacio-

nal sobre a opinião pública que poderá, ou não, afetar o executivo e a maioria que o

apoia.

Mas se é exigida uma maioria qualificada que pode alcançar o mínimo de dois

terços dos parlamentares, em cada uma das câmaras num parlamento bicameral, a

superação dependerá, geralmente, de uma improvável conjugação de esforços entre

maioria e oposições, pelo que o veto pode constituir um importante fator de afirma-

ção do poder presidencial,1075 no sentido da consideração da sua opinião ou no con-

fronto do Presidente com a maioria parlamentar e o executivo.

O veto pode mesmo funcionar como uma das principais fontes de conflito insti-

tucional, como sublinha Protsyk (2005b, p. 151-152), ilustrando com o exemplo da Po-

lónia no período da presidência de Aleksander Kwasniewski durante o Governo lidera-

do por Jerzy Buzek (1997 – 2001), particularmente no decurso do ano 2000 (Protsyk,

2006, p. 227).

Num cenário em que o Presidente atua essencialmente como árbitro, a exigên-

cia de maiorias qualificadas para a superação do veto pode ter um efeito estabilizador

do sistema político, induzindo a busca de consensos alargados sobre determinadas

matérias.

O Quadro V/2 também permite perceber que, no caso português, o poder de

veto tem uma expressão significativa. De acordo com as normas constitucionais em

vigor, compete ao Presidente promulgar as leis, os decretos-leis e os decretos regula-

1074 Todos os exemplos escolhidos reportam-se aos textos constitucionais mencionados na bibliografia e
fazem parte da listagem organizada por Elgie (2011a, pp. 8-9) contendo os países que têm ou tiveram
sistemas de governo semipresidenciais.
1075 V. Novais, 2007, p. 155.
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mentares (artigo 134.º/b da CRP), dispondo de vinte ou de quarenta dias1076 para pro-

mulgar ou vetar, respetivamente, qualquer decreto da Assembleia da República ou do

Governo e de oito dias para promulgar os decretos confirmados pelo parlamento após

um veto (artigo 136.º/2, 3 e 4 da CRP).

Enquanto o veto que incida sobre os diplomas do executivo é absoluto, não po-

dendo ser superado, o que afete um decreto do parlamento tem caráter suspensivo,

podendo o diploma ser confirmado em nova votação (artigo 136.º/2 e 4 da CRP). A

confirmação carece do voto favorável de uma maioria absoluta dos deputados em efe-

tividade de funções ou de uma maioria de dois terços dos deputados presentes, desde

que superior à primeira, nos casos expressamente enunciados1077 na CRP (artigo

136.º/2 e 3 da CRP).1078

Dada a sua extensão as listagens contendo todos os vetos e demais interven-

ções presidenciais relevantes no processo legislativo constam do Apêndice B, com um

total de 56 Tabelas organizadas por mandato presidencial, tendo em conta a diferente

natureza dos atos em causa.

Em conformidade com a metodologia exposta no Capítulo IV, nas iniciativas re-

lativas a diplomas do Governo, o sentido da decisão será tido sempre como “conflitu-

al”, enquanto nos requerimentos para apreciação da constitucionalidade e nos vetos

de decretos da Assembleia da República o sentido pode ser conflitual, cooperante ou

neutro, de harmonia com as especificações contidas no Quadro IV/2. A intensidade é

variável entre 0 e 0,3, de acordo com a Tabela IV/3.

.

1076 Contados da entrada do diploma na Presidência ou da publicação da decisão do Tribunal Constituci-
onal.
1077 O leque das matérias em relação às quais é exigível a referida maioria qualificada foi sucessivamente
alargado, nas revisões constitucionais de 1982, 1989 e 1997. Atualmente, nos termos do artigo 136.º/3
da CRP, são todos os decretos referentes a relações externas, limites entre os setores de propriedade
dos meios de produção e regulamentação dos atos eleitorais previstos na Constituição que não revista a
forma de lei orgânica, bem como todos os diplomas que revistam esta forma. Como decorre do artigo
166.º/2 da CRP, estes últimos constam de várias alíneas do artigo 164.º e do artigo 255.º da CRP (elei-
ções e referendos, Tribunal Constitucional, defesa nacional e forças armadas, estado de sítio e de emer-
gência, nacionalidade portuguesa, associações e partidos políticos, sistema de informações da República
e segredo de Estado, finanças das regiões autónomas e criação das regiões administrativas).
1078 Sobre esta matéria v. Canotilho e Moreira, 2010, pp. 200-207; Miranda e Medeiros, 2006, pp. 402-
410; Novais, 2010, pp. 119 e 296-300.
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V.2.2. Veto político e veto jurídico: diplomas do Governo

A doutrina consagrou, entre nós, a designação de “veto político” por oposição

ao veto por inconstitucionalidade; são “políticos” todos os vetos que não têm por su-

porte um acórdão do Tribunal Constitucional nos termos do artigo 279.º da CRP (v.

Novais, 2010, pp. 297).

Este conceito talvez não seja suficientemente preciso, uma vez que abarca rea-

lidades que devem ser tratadas com alguma diferenciação, muito especificamente as

que cabem na definição de “veto de transição”, o qual não se baseia em discordância

substantiva do Presidente, nem com a forma, nem com o conteúdo, nem mesmo com

a oportunidade intrínseca à matéria, uma vez que um novo diploma, exatamente igual

ao vetado, pode ser promulgado, sem reservas, uns dias mais tarde, se for essa a op-

ção do novo executivo e se o Presidente não encontrar, numa análise já voltada para o

teor do diploma, outros motivos para voltar a vetar (v. ponto V.2.1).

Assim, considera-se como veto político, em sentido restrito, aquele que reúna

simultaneamente as seguintes caraterísticas: i) ser exercido livremente pelo Presidente

da República, no uso da competência conferida pelo artigo 136.º da CRP; ii) não se

fundar em razões de inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Constitucional; iii)

resultar da apreciação quanto à forma, ao conteúdo e/ou à oportunidade do diploma;

iv) ser formulado expressamente, em mensagem fundamentada dirigida à Assembleia

da República ou através de comunicação, por escrito, ao Governo.

Cameron (2000, p. 33) refere que “each veto is unique” acrescentando que

“many have fascinating stories”, mas, independentemente da singularidade de cada

veto e do processo de formação da vontade do Presidente que o leva a ter que optar,

em cada momento em que se confronta com um diploma para promulgar, entre de-

fender o status quo ou aceitar a sua alteração, é possível identificar traços comuns

entre alguns vetos, suficientemente diferenciadores em relação a outros para pode-

rem justificar uma subdivisão da designação adotada, conforme proposto em relação

ao veto de transição relativamente ao conceito mais global de veto político.
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Os números que têm sido mais frequentemente divulgados na bibliografia não

fazem qualquer outra distinção que não seja entre veto por inconstitucionalidade e

veto político. Os quadros que se seguem tratam apenas do veto político tal como foi

aqui caraterizado, permitindo uma comparação mais focada na forma como cada Pre-

sidente exerceu, em relação a cada Governo, este poder legislativo, visto, melhor do

que em qualquer outra modalidade, como um “negative power”, ou seja, “a institutio-

nalized ability to say no” (Cameron, 2000, p. 3). É expressão de discordâncias políticas

entre o Presidente e o executivo ou entre o Presidente e o parlamento.

O veto por inconstitucionalidade decorre de um imperativo constitucional; o

veto de transição de uma vontade de cooperação institucional com o executivo que

inicia funções; o veto político de uma discordância pura, seja ela de natureza material,

formal ou de oportunidade política.

Quanto ao veto jurídico, importa sublinhar que ele resulta do poder de reque-

rer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade das inici-

ativas legislativas do executivo e da Assembleia da República. Esse poder é exclusivo

do Presidente da República,1079 salvo no que se refere a decretos parlamentares que

adquiram a forma de lei orgânica, em relação aos quais também o Primeiro-Ministro e

um quinto dos deputados em efetividade de funções podem tomar a iniciativa (artigo

278.º/1 e 4 da CRP).1080

Acresce o poder presidencial de solicitar à mesma instância judicial a aprecia-

ção sucessiva da constitucionalidade de qualquer norma vigente (artigo 281.º da CRP).

Não seria totalmente descabido pensar que Presidente da República tem o de-

ver de suscitar a apreciação da constitucionalidade caso exista uma dúvida razoável

sobre se determinada norma é contrária à CRP (v. Rapaz, 2012, p. 118). No entanto,

existe um consenso alargado no sentido de que a expressão “pode requerer”, empre-

gue no n.º 1 do artigo 278.º da Constituição, traduz a outorga de uma liberdade de

atuação em linha com a que é concedida relativamente ao veto político (v. Canotilho,

1079 Tratando-se de decreto legislativo regional, a iniciativa cabe ao Representante da República (artigo
278.º/2 da CRP).
1080 Até à revisão constitucional de 1989 não existia esta exceção relativa às leis orgânicas (v. Miranda,
2013, p. 312).
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2003, p. 1027; Canotilho & Moreira, 2007, p. 924; Miranda, 2013, p. 312; Novais, 2010,

p. 296).1081

Por outro lado, a existência de duas modalidades de fiscalização tem conduzi-

do a uma ponderação da oportunidade de desencadear um ou o outro dos procedi-

mentos em causa. Não tendo a fiscalização sucessiva efeitos suspensivos, a gestão da

conveniência tem permitido evitar atrasos na promulgação de certos diplomas, nome-

adamente quando se trata das leis que aprovam o orçamento do Estado, remetendo

para momento posterior a verificação da sua conformidade com a Constituição.

Foi essa a opção feita por Mário Soares, em 1992,1082 Jorge Sampaio, em

2002,1083 e Cavaco Silva, em 2013. 1084

A pronúncia do Tribunal Constitucional pela inconstitucionalidade de uma nor-

ma sujeita a fiscalização preventiva determina, imperativamente, o veto da mesma.

Caso se trate de decreto do parlamento, este pode expurgar a inconstituciona-

lidade e reenviar para promulgação, cabendo ainda a hipótese de confirmação do di-

ploma na sua integralidade, desde que aprovada por maioria qualificada de dois terços

dos deputados presentes, se este número superar a maioria absoluta dos parlamenta-

res em efetividade de funções (artigo 279.º da CRP).

Por razões de sistematização e porque se trata de realidades diferentes são

apresentados em primeiro lugar os vetos e os pedidos de apreciação da constituciona-

1081 Em sentido inverso, v. Gouveia, 2007, p. 1343.
1082 O Presidente requereu a declaração de inconstitucionalidade de um conjunto de artigos da Lei n.º
2/92, de 9 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 1992. Estavam em causa, basicamente,
normas relacionadas com alteração da Lei das Finanças Locais, com o mecenato e com o Código das
Avaliações de propriedades. O TC declarou inconstitucional apenas o preceito relacionado com a última
daquelas matérias (cf. Acórdão n.º 358/92).
1083 Foi questionada a constitucionalidade de normas da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, que
introduziam alterações ao regime de aposentação dos trabalhadores da administração pública, por
incumprimento do direito à participação das associações sindicais na elaboração da legislação. Através
do Acórdão n.º 360/2003, o TC deu razão ao Presidente.
1084 Cavaco Silva solicitou a apreciação de normas da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, Lei do Or-
çamento do Estado para 2013, relacionadas com a suspensão de subsídios de férias aos trabalhadores
do setor público e a aposentados e reformados, bem como com a criação de uma contribuição extraor-
dinária de solidariedade. O TC declarou inconstitucionais as normas relativas à suspensão dos subsídios
de férias (v. Acórdão 187/2013).
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lidade de diplomas do Governo, sendo os respeitantes a decretos da AR mostrados no

Ponto V.2.3.1085

Tabela V/3: Vetos políticos, vetos jurídicos e requerimentos de apreciação da
constitucionalidade de diplomas do executivo, por Governo e por Presidente

Governo PR/PM
Vetos Requerimentos

Políticos Jurídicos Total Preventiva Sucessiva
VIII1086 Eanes/Balsemão 0 0 0 0 0
IX Eanes/Soares 3 0 3 5 0
X Eanes/Cavaco 0 0 0 0 0
X Soares/ Cavaco 1 5 6 5 0
XI Soares/ Cavaco 1 2 3 4 0
XII Soares/ Cavaco 17 1 18 5 1
XIII Soares/Guterres 0 0 0 0 0
XIII Sampaio/Guterres 8 1 9 2 0
XIV Sampaio/Guterres 0 0 0 2 0
XV Sampaio/Barroso 3 0 3 0 0
XVI Sampaio/Lopes 1 0 1 0 0
XVII Sampaio/Sócrates 0 0 0 1 0
XVII Cavaco/Sócrates 0 0 0 0 0
XVIII Cavaco/Sócrates 1 0 1 0 0
XIX Cavaco/P. Coelho 1 0 1 0 0
XX Cavaco/P. Coelho 0 0 0 0 0
XXI Cavaco/Costa 0 0 0 0 0

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e nas páginas oficiais da PR e do TC na
Internet1087

Não surpreende verificar que o maior número de vetos políticos teve lugar du-

rante o último executivo presidido por Cavaco Silva, com quatro anos de duração e

num contexto de grande divergência com o Presidente Mário Soares.

Menos compreensível poderia ser o facto de a segunda cifra mais elevada cor-

responder aos oito diplomas do XIII Governo vetados por Jorge Sampaio. No entanto,

importa ter em conta que seis desses vetos ocorreram na transição entre os dois exe-

cutivos liderados por António Guterres, tendo por fundamento principal observações

1085 Todos os vetos quantificados nos Pontos V.2.2 e V.2.3 são detalhadamente identificados nas Tabelas
constantes do Apêndice B.
1086 Após 30 de outubro de 1982. Antes desta data e em relação ao VIII Governo foram proferidos: i) dois
vetos políticos (Registos 165-G/82 e 504-G/82, respetivamente a 10 de maio e 3 de setembro, de 1982);
ii) um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade (artigo 17º do Decreto-Lei n.º 254/82, de
15 de setembro, que revogava grande parte da Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, que criou o Serviço
Nacional de Saúde), que mereceu decisão favorável do Tribunal Constitucional proferida já depois de
entrar em vigor a primeira revisão da CRP (Acórdão n.º 39/84, de 11 de abril de 1984).
1087 Cf. Tabelas 1, 3 a 7, 9 a 15 e 17 a 19 do Apêndice B.
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que poderiam levar à devolução dos diplomas para a introdução de alterações, como

aconteceu em processos similares analisados no Ponto V.2.3, não se desse o caso de a

sua análise em Belém ter coincidido com a mudança de Governo.

Figura V/3: Vetos políticos, vetos jurídicos e requerimentos de apreciação da
constitucionalidade de diplomas do executivo, por Governo e por Presidente

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e nas páginas oficiais da PR e do TC na Internet

A associação entre a deterioração das relações da Presidência com o Governo e

o aumento do número de vetos, em detrimento das atuações informais tratadas no

ponto V.2.4, sugerida ao observar-se o ocorrido nos dois mandatos de Mário Soares,

não fica patente nas restantes situações.1088

Embora não exista uma correlação entre o número de vetos e o número de di-

plomas recebidos para promulgação (v. ponto IV.4) inclui-se esse dado na Tabela se-

guinte para ajudar a percecionar o nível de litigância entre Presidentes e governos,

expressa em vetos e requerimentos de fiscalização da constitucionalidade.

1088 A comparação talvez não seja totalmente adequada uma vez que a degradação do relacionamento
entre Mário Soares e Cavaco Silva ocorreu no segundo mandato, grande parte do qual coincidiu com a
duração do XII Governo. Em nenhum outro caso se verificou um período tão prolongado de coabitação
em segundo mandato presidencial. Ainda assim, a referência não será despropositada já que a associa-
ção referida se afigura bastante evidente (v. Ponto V.2.4).
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Tabela V/4: Vetos e requerimentos para apreciação da constitucionalidade de
diplomas do Governo, por mandato presidencial1089

Mandato Diplomas
Vetos Fiscalização %/diplomas

Polít. Juríd. Total Prev. Suc. Vetos Fisc.
Eanes II1090 s.d. 3 0 3 5 0 - -
Soares I 3 055 2 5 7 5 0 0,22 0,16
Soares II 2 273 17 3 20 9 1 0,88 0,44
Total Soares 5 328 19 8 27 14 1 0,51 0,28
Sampaio I 2 671 8 1 9 2 0 0,34 0,07
Sampaio II 1 952 4 0 4 3 0 0,21 0,15
Tot. Sampaio 4 623 12 1 13 5 0 0,28 0,11
Cavaco I 1 721 1 0 1 0 0 0,06 0,06
Cavaco II 2 225 1 0 1 0 0 0,04 0,04
Total Cavaco 3 946 2 0 2 0 0 0,05 0,05

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e na página oficial da PR na
Internet.1091

A percentagem de vetos e de iniciativas para a apreciação da constitucionalida-

de em relação ao total de diplomas do Governo submetidos a promulgação revela uma

muito baixa conflitualidade, neste âmbito.

Figura V/4: Vetos e requerimentos de apreciação da constitucionalidade de diplomas
do Governo, por mandato presidencial

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e nas páginas oficiais da PR e do TC na Internet

1089 As cifras inseridas nesta Tabela não são comparáveis com outras anteriormente publicadas porque,
nessas, os dados estão agregados de forma diferente (por Presidente e não por mandato, no caso de
Garnier, 2005, pp. 386-388) e incluem os “vetos de transição”, que constam da Tabela V/6 e não desta
(Garnier, 2005, p. 388; Freire & Pinto, 2010, p. 108; Rapaz, 2012, p. 133).
1090 Após 30 de outubro de 1982.
1091 Os dados referentes aos mandatos de Cavaco Silva passaram a estar disponíveis, em Gabinete do
Sacramento, acedido em 23 de setembro de 2016, em
http://anibalcavacosilva.arquivo.presidencia.pt/?idc=10&idi=51860

0

5

10

15

20

25

30

Eanes II Soares I Soares II Total
Soares

Sampaio
I

Sampaio
II

Total
Sampaio

Cavaco I Cavaco
II

Total
Cavaco

Vetos políticos Vetos jurídicos Total vetos Fic. Prev. Fisc. Suc.



Vasco Franco

342

A Figura V/4 torna particularmente evidente o contraste entre os mandatos an-

teriores e os de Cavaco Silva. É o próprio quem explica o reduzido número de vetos de

diplomas do executivo com a prática seguida de “obter esclarecimentos sobre os di-

plomas […] e introduzir-lhes aperfeiçoamentos” em “contactos regulares com o Go-

verno” (Silva, 2012, p. 27). Referia-se ao seu primeiro mandato, mas a prática mante-

ve-se, como mencionou na entrevista que deu para a tese (pp. 6-7). No fundo, o prag-

matismo dos governos e o entendimento do Presidente sobre o que considerava ser

“uma interpretação alargada da cooperação institucional” (Silva, 2012, p. 28), permiti-

ram reduzir ao mínimo os vetos deste tipo.

Tratando-se de uma forma de atuação adotada também nos mandatos dos an-

teriores Presidentes, terá sido nestes últimos dois que o resultado foi mais expressivo.

Numa agregação por grandes temas, é possível verificar que poucas matérias

acumulam mais do que um veto por mandato ao longo de todo o período

Tabela V/5: Assuntos a que se referiam os diplomas do Governo objeto de veto, por
mandato presidencial

Mandatos presidenciais

Assuntos                                                    Total de vetos

RE
II
3

MS
I
7

MS
II

20

JS
I
9

JS
II
4

CS
I
1

CS
II
1

Alterações orgânicas, criação ou extinção de serviços
e normas sobre gestão de serviços públicos 2 1 2 3
Empresas públicas 3
Direitos, liberdades e garantias 1 2 1
Legislação laboral 1 3
Educação e saúde 1 4 1
Impostos e contribuições para a segurança social e
sistemas equiparados 1 1
Autarquias locais 1 8
Outros 1 5 2 1
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos no Arquivo da PR e nas páginas oficiais da PR e

do TC na Internet.
Legenda: RE = Ramalho Eanes; MS = Mário Soares; JS = Jorge Sampaio; CS = Cavaco Silva; I = primeiro

mandato; II = segundo mandato.

Sobressai do conjunto de vetos político e jurídicos de diplomas do executivo, o

pacote de legislação autárquica aprovado pelo XII Governo Constitucional e vetado por

Mário Soares no seu segundo mandato (v. Tabela 7 do Apêndice B).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

343

V.2.2.1 Veto de transição

Nos momentos de transição entre governos com apoio parlamentar suportado

em partidos oponentes, os Presidentes Eanes, Soares, Sampaio e Cavaco Silva manifes-

taram um entendimento semelhante quanto ao destino a dar aos diplomas do executi-

vo cessante que ainda não tinham sido promulgados e que, no seu juízo, poderiam

produzir efeitos relevantes eventualmente não desejados pelo Governo que iniciava

funções.

Agindo formalmente de maneira nem sempre coincidente, todos eles entende-

ram dar oportunidade ao novo executivo para se pronunciar sobre tais diplomas mani-

festando acordo prévio à sua promulgação ou renovando a iniciativa.

Enquanto Eanes optou por um menor formalismo, limitando-se a enviar uma

lista com os diplomas pendentes, solicitando informação ao novo Governo sobre aque-

les que podiam ser promulgados, Soares, Sampaio e Cavaco Silva seguiram a tramita-

ção e a forma empregues nos restantes vetos.

Embora o período a considerar para efeitos da tese se inicie na vigência do VIII

Governo Constitucional, é possível, com segurança, dada a estabilidade dos registos

correspondentes,1092 recuar algum tempo e afirmar que, na transição entre o VI e o VII

e deste para o VIII Governos, apoiados pela mesma maioria parlamentar, a AD, não se

registaram situações de veto de transição.

Já na passagem do VIII para o IX Governos, o Presidente Eanes seguiu o critério

de formalizar, através do ofício n.º 46 da Casa Civil, um pedido de informação dirigido

ao Gabinete do Primeiro-Ministro, Mário Soares, solicitando indicações sobre o desti-

no a dar a cinco diplomas que se encontravam por promulgar.1093 Nenhum desses di-

plomas foi promulgado.1094

1092 Ao contrário do que se verifica em momentos anteriores, neste período os mapas de entradas (v.
nota 438) apresentam já os registos de forma contínua e com indicações sequenciais sobre o destino
dos diplomas, o que permite perceber a inexistência de devoluções sem promulgação nas fases de tran-
sição referidas.
1093 Cf. nota impressa em papel timbrado da Presidência da República, datada de 24 de Junho de 1983,
(não assinada), inserida na pasta “Mapas – Entradas diplomas Governo – IX-X Governo Const. 15 de
Julho de 1983 a 20 de Agosto de 1987. Assessoria para os Assuntos Jurídicos e Constitucionais”, como
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O mesmo aconteceu na passagem do IX para o X Governos, através do ofício

confidencial n.º 32, de 8 de Novembro de 1985, dirigido pelo Chefe da Casa Civil ao

Chefe de Gabinete do Primeiro Ministro, solicitando que o Governo informasse o Pre-

sidente da República sobre se “deseja proceder à reapreciação ou confirmação” dos

diplomas incluídos em anexos ao referido ofício “tendo em vista a sua oportuna devo-

lução ou promulgação”. Os anexos são constituídos por três listas: i) uma com 25 di-

plomas entrados antes de 5 de Novembro de 1985 e ainda não promulgados; ii) outra

com 21 diplomas entrados a 5 e a 6 de Novembro, ou seja, na véspera e no próprio dia

da posse do X Governo; iii) outro com um único diploma, o registo 687/87 do Ministé-

rio das Finanças e do Plano, referente à contração de um empréstimo, promulgado em

1 de Outubro de 1985, tendo o IX Governo solicitado que fosse anulada essa promul-

gação através do ofício 817, de 30 de Outubro.

A resposta do X Governo consta do ofício 48/85, de 11 de Dezembro, do Chefe

de Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, envian-

do uma lista com os 16 diplomas que o executivo considerava em condições de serem

promulgados, informando que um outro ainda se encontrava em análise e solicitando

a devolução dos restantes 29 diplomas, sem promulgação. Os diplomas em causa fo-

ram devolvidos com o ofício confidencial n.º 33, de 12 de Dezembro, da Casa Civil, jun-

tando um outro que não constava da lista inicial, o registo 742/85.

Posteriormente, a 13 de dezembro, foram devolvidos dois dos diplomas em re-

lação aos quais o X Governo tinha dado assentimento para a promulgação, porque a

PR considerou que tinham caducado os prazos para a respetiva promulgação (cf. ofício

confidencial n.º 34 da PR).1095

Resumindo: na transição do IX para o X Governos foram devolvidos 32 diplo-

mas1096 sem promulgação e sem veto.1097

segundo documento na ordem cronológica (a contar do fim da pasta). Nessa nota a referência ao ofício
n.º 46 não adiciona nenhuma outra indicação, mas será certamente o ofício n.º 46 de 1983.
1094 Diplomas registados na PCM com os seguintes números: 622/82; 203/83; 850/82; 212/83; 957/83.
1095 Diplomas registados na PCM com os números 675 e 714, de 1985.
1096 Diplomas registados na PCM com os números 48, 245, 275, 568, 573, 578, 579, 582, 583, 585, 586,
619, 669, 679, 680, 691, 692, 693, 711, 726, 742, 755, 762, 776, 780, 781, 802, 826, 827 e 831, todos de
1985.
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Quanto às transições entre o X e o XI e entre este e o XII Governos, durante os

mandatos de Mário Soares, não foi encontrada evidência de que se tenham colocado

dúvidas da mesma natureza, na Presidência da República, o que facilmente se com-

preende se tivermos em conta que em todos eles o Primeiro-Ministro foi o mesmo,

Cavaco Silva.

Na passagem do XII para o XIII Governos, o Presidente Mário Soares adotou um

critério distinto daquele que tinha sido seguido anteriormente por Ramalho Eanes.

Sucedendo ao último Governo de Cavaco Silva um executivo presidido por António

Guterres, Soares optou por vetar, após a realização das eleições legislativas de 1 de

Outubro de 1995, um conjunto de seis1098 diplomas, permitindo que o Governo saído

das eleições apreciasse livremente, se assim o entendesse, as matérias em causa.

Jorge Sampaio viria a adotar procedimento semelhante nas transições entre os

XIV e XV e entre os XVII e XVIII Governos.

Mas, antes disso, na transição entre os dois executivos de António Guterres,

surgiu uma questão que se poderia confundir com o veto de transição. Apesar de o

Primeiro-Ministro ser o mesmo, o Presidente vetou seis diplomas após as eleições de

10 de Outubro de 1999,1099 quatro dos quais entrados na Presidência da República já

depois de realizado o ato eleitoral.

O texto destas decisões tem alguma semelhança com o “veto de transição”, na

medida em que é sugerida a reapreciação pelo novo Governo. Mas, ao incluir também

1097 Viriam a ser devolvidos outros dois, com o ofício confidencial n.º 34, de 13 de Dezembro de 1985,
por terem caducado os prazos constitucionais para a promulgação, antes da resposta do Governo ao
ofício inicial, o que implicou uma nova apreciação em Conselho de Ministros dos diplomas em causa. O
facto de terem sido confirmados pelo Governo afasta-os da contabilização como vetos de transição,
dada a forma usada por Eanes (um mero ofício a perguntar que diplomas deviam ser promulgados).
1098 Os diplomas vetados sem mais considerações para além da conveniência da sua apreciação pelo
novo executivo foram os registados na PCM com os números 318, 325, 353, 358, 366 e 392, todos de
1995. Outros onze, referenciados com os números 150, 161, 169, 191, 207, 259, 271, 272, 273, 274 e
372, também de 1995, cujo veto menciona a conveniência da apreciação pelo XIII Governo, não são
considerados vetos de transição porque a sua fundamentação inclui observações críticas quanto ao
respetivo mérito, forma ou oportunidade ou sobre a competência do Governo para legislar na matéria,
o que leva à respetiva inclusão entre os vetos políticos.
1099 Decretos registados na PCM com os números 481, 518, 558, 569, 576 e 599, todos de 1999.
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objeções em relação à forma e ao conteúdo dos diplomas,1100 cai na classificação clás-

sica de “veto político”. Na impossibilidade da realização dos contactos habituais entre

a PR e a PCM, seguidos da eventual devolução dos diplomas para introdução de altera-

ções acordadas, uma vez que a composição do Conselho de Ministros passou a ser

outra, o Presidente recorreu ao veto, permitindo o reinício do processo caso o novo

Governo entendesse renovar a iniciativa.

Na primeira transição dos seus mandatos entre governos de forças políticas

opostas, quando o segundo executivo de Guterres foi substituído pelo de Durão Barro-

so, Jorge Sampaio vetou dezoito diplomas, após a realização das eleições legislativas

de 17 de Março de 2002.

Era o seguinte o teor das comunicações ao Governo sobre o sentido da não

promulgação:

“Nos termos do artigo n.º 136.º, n.º 4, da Constituição, devolvo sem

promulgação o Decreto registado na Presidência do Conselho de Ministros

sob o n.º […,] que [designação do diploma], na medida em que, tendo sido

ainda aprovado pelo anterior Governo, entendo justificar-se, pelas implica-

ções decorrentes da sua eventual entrada em vigor, a devida reapreciação

por parte do Governo agora em funções”.1101

Não há registo de vetos “de transição” entre o XV e o XVI Governos, verifican-

do-se, no final deste último, presidido por Santana Lopes, um total de trinta e três ve-

tos1102 com data posterior à das eleições realizadas a 20 de Fevereiro de 2005, incidin-

do vinte e um deles sobre diplomas entrados na Presidência da República após aquela

data. O teor da comunicação endereçada ao XVII Governo, de José Sócrates, era prati-

camente igual ao atrás transcrito.

1100 Designadamente, falta de pareceres obrigatórios (decretos 481/99 e 518/99), não acolhimento de
propostas da Comissão Nacional de Proteção de Dados (decreto 558/99), invasão da área de competên-
cia reservada da AR (decretos 481/99 e 569/99), fundamentação insuficiente (decreto 576/99) e ausên-
cia de negociação coletiva obrigatória (decreto 599/99).
1101 Foram objeto de veto de transição, em 2002, os decretos registados com os números 4, 296, 299,
317, 375 e 467, todos de 2001 e 8, 38, 43, 53, 59, 60, 65, 72, 92, 93, 137 e 142, de 2002.
1102 Decretos registados na PCM com os números 42, 88, 95, 98, 109, 123, 142, 149, 153, 155, 161, 164 e
167, todos de 2004 e 3, 4, 5, 12, 16, 17, 18, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 44, 62, 67, 70, 71, 75, de 2005.
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Durante o primeiro mandato de Cavaco Silva não ocorreu nenhum veto deste

tipo, sendo certo que a única transição governamental que se verificou foi entre o XVII

e o XVIII Governos, ambos presididos por José Sócrates.

Já no segundo mandato, confirmando a regra, foram proferidos dois vetos de

transição, na mudança entre o segundo Governo de Sócrates e o primeiro executivo de

Passos Coelho.

Trata-se, aliás, de uma situação curiosa porque tramitada de forma bastante

reservada, ao ponto de não aparecerem identificados nem na página oficial da Internet

referente a este período,1103 ao contrário do que aconteceu com os demais, nem na

comunicação social, nem numa obra entretanto editada1104 que inclui uma tentativa

de levantamento exaustivo dos vetos presidenciais.

Todos estes meios contabilizam um total de quatro vetos de diplomas dos dife-

rentes governos, no conjunto dos dois mandatos presidenciais, mas tanto a imprensa

como a referida obra apenas conseguem identificar os diplomas a que correspondem o

primeiro e o último desses quatro vetos (v. “Os 25 vetos de Cavaco”, 2016, janeiro 25;

Pinto, 2016, pp. 277 e 322).

Conforme informação obtida junto da Casa Civil do atual Presidente da Repú-

blica, em resposta a solicitação feita no âmbito da presente investigação,1105 os diplo-

mas em causa têm os registos da Presidência do Conselho de Ministros n.ºs 105/2011

e 128/2011. O primeiro, relacionado com a iniciativa “Taxa Zero para a Inovação”, vi-

sava “a redução de custos de contexto para as empresas” e o segundo destinava-se a

rever os estatutos da EPAL. “Em ambos os casos a devolução sem promulgação ocor-

reu por se ter entendido que os diplomas deveriam ser objeto de apreciação pelo novo

1103 A pesquisa exaustiva efetuada nessa página, que deixou de estar acessível no endereço da PR após o
fim do mandato de Cavaco Silva, permitiu encontrar todos os outros vetos, mas estes não. Por outro
lado, a SIC Notícias publicou on line a listagem de todos os vetos dos dois mandatos, devidamente nu-
merados por ordem cronológica, referindo, em relação aos 16º e 17º, que se trata de “dois vetos «de
transição» […] cujo conteúdo a Presidência da República não divulgou” (“Os 25 vetos de Cavaco Silva”,
2016, março 8).
1104 “Presidentes da República no Portugal democrático”, de José Filipe Pinto (v. Pinto, 2016).
1105 O autor da obra referida no parágrafo anterior (v. nota 1104)  tinha solicitado também à Casa Civil
do Presidente da República, ainda durante o último mandato de Cavaco Silva, a relação dos vetos, rece-
bendo como resposta a indicação de que “a informação […] se encontrava disponível […] no sítio da
internet” (Pinto, 2016, p. 276).
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Governo” (ofício n.º 04916, de 18 de agosto de 2016, da Casa Civil do Presidente da

República).

Tabela V/6: Vetos de transição por Presidente, Governo e forma adotada
(1980-2016)

Transição
Governos PR

PM Vetos Forma
Cessante Novo

VI-VII Eanes S. Carneiro Balsemão 0 -
VII-VIII Eanes Balsemão Balsemão 0 -
VIII-IX Eanes Balsemão Soares 5 Ofício
IX-X Eanes Soares Cavaco S. 32 Ofício
X-XI Soares Cavaco S. Cavaco S. 0 -
XI-XII Soares Cavaco S. Cavaco S. 0 -
XII-XIII Soares Cavaco S. Guterres 6 Veto
XIII-XIV Sampaio Guterres Guterres 0 -
XIV-XV Sampaio Guterres Barroso 18 Veto
XV-XVI Sampaio Barroso S. Lopes 0 -
XVI-XVII Sampaio S. Lopes Sócrates 33 Veto
XVII-XVIII Cavaco S. Sócrates Sócrates 0 -
XVIII-XIX Cavaco S. Sócrates P. Coelho 2 Veto
XIX-XX Cavaco S. P. Coelho P. Coelho 0 -
XX-XXI Cavaco S. P. Coelho A. Costa 0 -
Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e na Casa Civil do PR.1106

A Tabela V/6 mostra de forma clara o recurso ao veto de transição quando1107

“se verifica uma mudança radical de orientação política do Governo” (Novais, 2010, p.

230) e a ausência desse tipo de veto se existe continuidade, mesmo que mude o Pri-

meiro-Ministro, como foi o caso das transições do VI para o VII e do XV para o XVI Go-

vernos.

Muitos dos diplomas objeto de veto de transição incidem sobre matérias da

mesma natureza, o que permite identificar uma linha de conduta com alguns pontos

comuns entre os quatro Presidentes, como se mostra na tabela seguinte.

1106 V. Tabelas 2, 8, 16 e 20 do Apêndice B.
1107 A exceção verificada na transição entre o XX e o XXI Governos não é relevante devido às circunstân-
cias em que ocorreu, à quase absoluta ausência de produção legislativa e à natureza dos três diplomas
aprovados (v. nota 1049).
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Tabela V/7: Vetos de transição – Assuntos sobre que incidiam os diplomas vetados
Transição

Assuntos                          Total vetos
PB/MS

5
MS/CS

32
CS/AG

6
AG/DB

18
SL/JS

33
JS/PC

2
Alterações orgânicas, criação ou
extinção de serviços e outras enti-
dades públicas e normas sobre
gestão de serviços públicos 5 25 3 8 8 1
Remunerações e outras alterações
do estatuto de titulares de cargos
públicos ou funcionários 1 1 6

Impostos, taxas, custas judiciais,
contribuições para a segurança
social 3 1 2 1

Regulação de atividades económi-
cas, regulação e concessão de ser-
viços de interesse geral 1 2 1 15

Outros 1 1 2 8
Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e fornecidos pela Casa Civil do PR.

Legenda: PB/MS = Pinto Balsemão/Mário Soares; MS/CS = Mário Soares/Cavaco Silva; CS/AG = Cavaco
Silva/António Guterres; AG/DB = António Guterres/Durão Barroso; SL/JS = Santana Lopes/José Sócrates;

JS/PC = José Sócrates/Passos Coelho.

Sobressai como uma constante em todos os casos incluídos na Tabela V/7 o ve-

to de diplomas que visavam introduzir alterações estruturais e de funcionamento de

serviços e outras entidades públicas, aprovados em final de mandato e mesmo depois

de realizadas eleições legislativas que determinaram a mudança de Governo. Significa-

tivo, neste segmento, o número de diplomas que Ramalho Eanes e Jorge Sampaio não

promulgaram, respetivamente nas transições entre Mário Soares e Cavaco Silva e en-

tre António Guterres e Durão Barroso e Santana Lopes e José Sócrates, como Primei-

ros-Ministros.

Também elevada é a cifra de diplomas relativos à regulação de atividades eco-

nómicas e de serviços de interesse geral aprovados pelo Governo presidido por Santa-

na Lopes e vetados por Jorge Sampaio.

De destacar, por fim, que Jorge Sampaio foi o único Presidente que recorreu ao

veto de transição quando o Primeiro-Ministro do Governo cessante era do seu partido

político de origem e o novo de força política oposta, mas os restantes Presidentes não

se confrontaram com processos de transição nestas circunstâncias.
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V.2.3 Veto político e veto jurídico: decretos da Assembleia da República

Relativamente aos decretos da Assembleia da República, o Presidente não dis-

põe de margem de manobra para induzir alterações após a sua entrada na PR para

efeitos de promulgação.

A natureza do parlamento, como órgão colegial cuja vontade se forma através

do voto de cada um dos deputados de diferentes forças políticas, organizados em gru-

pos parlamentares, tendo mecanismos rígidos de regulação do processo legislativo e

regendo-se, nas relações com o Presidente da República, pelo princípio da separação

de poderes, inviabiliza qualquer intervenção do chefe do Estado no sentido de sugerir

eventuais alterações entre a aprovação dos diplomas e a promulgação ou o veto.1108

Não estando previstas formas de veto parcial (v. ponto V.2.1), ao Presidente da

República coloca-se apenas a possibilidade de vetar integralmente um diploma ou de o

promulgar, sendo que, perante estas duas únicas alternativas, o Presidente pode ser

compelido a sacrificar alguma discordância pontual em favor de uma mudança do sta-

tus quo que mereça o seu acordo de princípio, apesar da referida discordância.1109 Ou

seja, na dúvida sobre se o parlamento, confrontado com os fundamentos do veto, in-

troduzirá as alterações necessárias para contornar as objeções presidenciais ou abdica-

rá da iniciativa, caso não exista maioria para superar o veto, o Presidente pode preferir

não vetar para não inviabilizar uma alteração do status quo que lhe pareça globalmen-

te pertinente.1110

Não existe também a figura do veto de transição porque tal prática nunca se

verificou em relação a diplomas da Assembleia da República, nem se justificaria, uma

vez que, se outras razões não existissem, a tradição dos trabalhos parlamentares em

1108 V. Novais (2010, pp. 227), que destaca também a inviabilidade de contactos discretos nas circuns-
tâncias próprias de funcionamento do parlamento.
1109 Ou, pelo contrário, como salienta Saiegh (2010, p. 54), perante uma alteração do status quo que
globalmente lhe desagrade, o Presidente tenderá a usar o poder de veto para tentar impedir tal altera-
ção.
1110 Carey (2009, pp. 185-186) trata esta questão equacionando os vários graus de preferência possíveis
para aprovação de uma lei, entre as maiorias e minorias que se podem formar no parlamento e o Presi-
dente, concluindo que o veto integral favorece mais a busca de consensos do que o veto parcial.
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período pré-eleitoral afasta de forma significativa a data da aprovação do último di-

ploma de uma legislatura da data das eleições para a legislatura seguinte.1111

Assim, a síntese global dos vetos de diplomas da Assembleia da República cir-

cunscreve-se aos requerimentos para apreciação da constitucionalidade, ao veto jurí-

dico e ao veto político,1112 tendo por base os Decretos da AR entrados na PR para pro-

mulgação,1113 sobre os quais poderia incidir o exercício do poder de veto. 1114

Os números que se apresentam a seguir foram obtidos através de um trata-

mento exaustivo de informação recolhida na PR, na AR, no Diário da República e no

Tribunal Constitucional. Com o tratamento cruzado dessa informação foi possível en-

contrar explicação para as todas as diferenças entre os dados da Tabela V/8 e os apre-

sentados numa recompilação feita pelos serviços da própria Assembleia da República

(Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, 2011),1115 consolidando os primeiros,

1111 O intervalo médio entre a data da aprovação do último diploma e a data das eleições, da I à XII legis-
laturas, foi de 85 dias, sendo de 60 dias o intervalo mais reduzido, entre a aprovação dos últimos decre-
tos da XI legislatura, a 6 de Abril de 2011, e a realização das eleições legislativas seguintes, a 5 de Junho
do mesmo ano, e de 108 dias o intervalo mais alargado, entre as votações finais da IV legislatura, a 20
de Junho de 1991, e as eleições de 6 de Outubro desse ano (v. Assembleia da República, Atividade legis-
lativa, Diplomas aprovados, acedido em 2 de novembro de 2016, em
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DiplomasAprovados.aspx).
1112 Os episódios de veto de bolso foram muito localizados no tempo, anteriores ao período em análise e
inexpressivos, não se justificando a sua menção neste quadro, para além da identificação dos mesmos já
efetuada (v. Ponto II.1.3.2).
1113 Até à VI legislatura, as segundas versões dos Decretos aprovados com alterações introduzidas após
um veto mantinham o número inicial. No decurso da VI legislatura este critério ainda foi adotado com o
Decreto n.º 12/VI, mas tal já não aconteceu com os Decretos n.ºs 174/VI, 177/VI e 178/VI, a cujas ver-
sões alteradas após o veto foram atribuídos os n.ºs 185/VI, 183/VI e 184/VI, respetivamente. A partir
desse momento só mantiveram o mesmo número os diplomas objeto de confirmação nos termos do
artigo 136.º/2 e 3, da CRP. Os números indicados na Tabela V/8 contemplam todos os diplomas sobre os
quais o Presidente podia exercer o poder de veto, incluindo segundas versões, independentemente de
terem o mesmo número da primeira ou número diferente, como ocorreu com os Decretos 174/VI e
185/VI, acima indicados, que correspondem a duas versões da mesma iniciativa, ambas vetadas.
1114 Não são considerados os Decretos Constitucionais, objeto de promulgação mas não sujeitos a veto,
nem as segundas entradas na PR de decretos confirmados nos termos do artigo 136.º/2 e 3, da CRP, por
já não poderem ser vetados e por já terem sido contabilizados quando da primeira entrada na PR.
1115 Esta é a única publicação em que o exercício comparativo é possível, uma vez que contém uma lista-
gem dos vetos considerados, que permitiu identificar a ausência de três vetos (os que incidiram sobre os
DAR n.ºs 208/I e 249/I, na I Legislatura, e 238/IX, na IX Legislatura). Acresce a contagem como veto da
devolução pelo PR da Resolução da AR n.º 74-A/2004, relativa a uma proposta de referendo sobre a
Constituição para a Europa, após Acórdão do TC considerando tal Resolução inconstitucional, e a opção
de não contabilizar as segundas e terceiras versões de diplomas vetados e aprovados de novo com alte-
rações. Discorda-se de ambos os critérios: do primeiro porque a devolução de uma resolução sobre o
referendo está regulada no artigo 115.º da CRP e não no artigo 136.º, que trata do veto; do segundo,
porque uma segunda versão é, para todos os efeitos, um novo diploma, podendo ser objeto de novo
veto.
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como se detalha no Apêndice B, que contém a listagem completa de todos os vetos

relativos a diplomas das AR.1116

Tabela V/8: Vetos políticos, vetos jurídicos e requerimentos de apreciação da consti-
tucionalidade de decretos da AR, por legislatura1117

Legisl.

Apoio ao Governo

PR

Vetos Pós-veto Requerimentos
Partido

Coligação
Maioria VP VJ Total Alt. Cf. Prev. Suc.

Abs. Rel.
II AD X Eanes 1 0 1 0 1 0 0
III PS X Eanes 1 0 1 0 1 2 0
IV PSD X Eanes 0 0 0 0 0 0 0
IV PSD X Soares 2 1 3 2 0 1 0
V PSD X Soares 3 10 13 6 1 14 0
VI PSD X Soares 7 8 15 9 2 11 2
VII PS X Soares 0 0 0 0 0 0 0
VII PS X Sampaio 3 2 5 2 0 3 0
VIII PS X Sampaio 5 1 6 1 0 1 0
IX PSD+CDS X Sampaio 4 6 10 7 0 6 1
X PS X Sampaio 0 0 0 0 0 0 0
X PS X Cavaco 12 6 18 10 0 9 0
XI PS X Cavaco 4 1 5 0 1 2 2
XII PSD+CDS X Cavaco 3 10 13 8 1 10 2
XIII PS1118 X Cavaco 2 0 2 0 2 0 0

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e nas páginas oficiais da AR e do TC na
Internet.1119

Legenda: Abs. = absoluta; Rel. = relativa; VP = veto político; VJ = veto jurídico; Alt. = alterado; Cf. = Con-
firmado; Prev. = preventiva; Suc. = sucessiva.

1116 Também no caso dos diplomas da AR existem divergências com as cifras antes publicadas, nomea-
damente por Antunes e Torres, 1991, p. 33, Freire e Pinto, 2010, p. 108, Garnier, 2005, p. 387, Neto e
Lobo, 2009, p. 248 e Rapaz, 2007, p. 133, quer quanto ao número de vetos (por exemplo, Neto e Lobo
contabilizam um total de 25 vetos, somando políticos e jurídicos, nos dois mandatos de Mário Soares,
enquanto Freire e Pinto, referem 31, que é a cifra correta), quer quanto ao número de diplomas (basta
comparar os dados de Neto e Lobo com os de Rapaz, para as VII, VIII e IX Legislaturas), quer mesmo
quanto à distribuição dos vetos por mandato presidencial (v. Freire e Pinto e Garnier, relativamente aos
mandatos de Mário Soares). A explicação para as variações no número de diplomas pode ser a mesma
que consta na nota anterior, relativa aos lapsos e mudanças de critério na base de dados da AR. Quanto
ao número de vetos e à sua distribuição por mandatos, a listagem correta é a que consta do Apêndice B,
de forma detalhada, com as datas respetivas, e com as fontes devidamente identificadas e acessíveis
nas páginas oficiais da Internet da Assembleia da República e do Tribunal Constitucional.
1117 A série começa na II Legislatura, a partir de 30 de outubro de 1982. Quando uma legislatura se inicia
durante o mandato de um Presidente e termina no mandato de outro, os números dos vetos são apre-
sentados separadamente para cada um dos períodos correspondentes. Os dados da XIII Legislatura re-
portam-se ao período que vai da data da sua instalação ao fim do II mandato de Cavaco Silva.
1118 Com apoio protocolizado separadamente com o PCP, BE e PEV (v. Ponto V.1.2.2). Tais acordos não
asseguram maioria absoluta, salvo nas matérias expressamente abrangidas e em função das negocia-
ções a realizar caso a caso.
1119 V. Tabelas 21 a 44 do Apêndice B.
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O número mais elevado de vetos verifica-se em legislaturas de maioria absoluta

de um só partido, designadamente na X Legislatura, com um total de 18 vetos, na VI,

com 15 e nas V e XII Legislaturas, ambas com 13 vetos.1120 De sublinhar que os três

primeiros casos ocorreram em períodos de coabitação, mas o último não.

Figura V/5:Vetos políticos, vetos jurídicos e requerimentos de apreciação da consti-
tucionalidade de decretos da AR, por legislatura

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR, na AR e no TC.

A Figura V/5 mostra claramente que foram Ramalho Eanes1121 e Jorge Sampaio

os Presidentes que menos recorreram ao poder de veto relativamente a decretos da

Assembleia da República.

Entrando em linha de conta com o “sentido” da decisão presidencial, no con-

texto da interação com o Governo e com o significado atribuído a esta dimensão analí-

tica no Capítulo IV, verificamos que cerca de 30% dos vetos de decretos da AR não têm

caráter “conflitual”.

No Quadro V/3 apresenta-se a listagem desses casos.

1120 Importa clarificar que no II mandato de Ramalho Eanes foram proferidos no total 2 vetos jurídicos
(Decretos da AR 20/II e 80/II) e 4 vetos políticos (Decretos da AR 40/II, 41/II, 86/II e 90/II), mas apenas
dois depois da entrada em vigor da revisão constitucional de 1982. Estes são os únicos inscritos na Tabe-
la.
1121 No período da II Legislatura Eanes vetou um total de 6 diplomas da AR, mas apenas um após a en-
trada em vigor da primeira revisão constitucional.
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Quadro V/3: Vetos de sentido cooperante ou neutro, por mandato presidencial

Decretos

Mandatos presidenciais

Total de vetos

RE
II
2

MS
I

12

MS
II

19

JS
I
6

JS
II

15

CS
I

20

CS
II

18
DAR 90/II Lei de Defesa Nacional… N
DAR 41/III Exclusão da ilicitude em IVG N
DAR 44/IV Revisão Estatuto RA dos Açores N
DAR 61/IV Licenciamento estações radiodifusão Co
DAR 80/V Revisão Lei enquadramento OE Co
DAR 293/V Estatuto RA da Madeira N
DAR 293/V, 2ª Estatuto RA da Madeira N
DAR 356/V Objeção de consciência N
DAR 12/VI Autonomia do Ministério Público N
DAR 58/VII Criação de vagas no ensino superior Co
DAR 196/VII Reposição de vias sem portagem Co
DAR 235/VII Regras sobre publicação… de

diplomas N
DAR 146/VIII Tutela de escolas de enfermagem N
DAR 185/VIII Alteração Lei Finanças das Regiões

Autónomas N
DAR 189/VIII Transposição de diretiva comunitária

(IVA) N
DAR 192/VIII Alteração ao Código Penal N
DAR 197/VIII Código da Propriedade Industrial N
DAR 50/IX Lei dos partidos políticos N
DAR 150 X Responsabilidade civil

extracontratual do Estado N
DAR 217/X Revisão Estatuto RA dos Açores N
DAR 246/X Revisão Estatuto RA dos Açores N
DAR 285/X Financiamento partidos políticos e

campanhas eleitorais N
DAR 292/X Acesso da AR a documentos

classificados… N
DAR 60/XII Reorganização administrativa de

Lisboa N
DAR 61/X Utilização de GPL e gás natural nos

veículos N
DAR 116/X Orgânica CADA N
DAR 118/X Apoio aos estabelecimentos de ensi-

no particular… Co
DAR 426/XII Sistema de informações da República N

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR, na AR e no TC.
Legenda: RE = Ramalho Eanes; MS = Mário Soares; JS = Jorge Sampaio; CS = Cavaco Silva; I = primeiro

mandato; II = segundo mandato; N = neutro; Co = cooperante.

De um total de 92 vetos, 23 devem ser classificados como de sentido “neutro” e

5 de sentido “cooperante”.
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No primeiro caso são decretos aprovados por unanimidade ou com os votos fa-

voráveis dos deputados que apoiam o executivo e dos que integram o maior grupo

parlamentar da oposição.

No segundo caso, trata-se de situações em que se formaram na AR maiorias

circunstanciais para aprovar medidas contrárias aos interesses do executivo em fun-

ções, optando o Presidente por vetar os decretos resultantes de tais iniciativas.

A Figura seguinte mostra que em todos os mandatos o número de vetos confli-

tuais é significativamente inferior ao total, correspondendo a diferença à soma daque-

les que tiveram sentido neutro e sentido cooperante.

Figura V/6: Comparação entre a totalidade dos vetos de decretos da AR e os
vetos conflituais

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR, na AR e no TC.

Outro aspeto a quantificar prende-se com a atitude do parlamento após rece-

ber a mensagem fundamentada do Presidente comunicando a decisão de veto.

A Figura seguinte evidencia que a aprovação de outra versão dos diplomas ve-

tados acolhendo as observações contidas nas mensagens presidenciais em que é solici-

tada nova apreciação ou expurgando as normas consideradas inconstitucionais é uma

prática frequente, ainda que, em 55% dos casos, os decretos tenham caducado após o

veto.
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Ao contrário, o recurso ao mecanismo previsto nos artigos 136.º/2 e 3 e 279.º/

4 da CRP foi escassamente usado, situando-se nos 7% do total a percentagem de de-

cretos confirmados nos termos destas normas, contra 38% dos que foram aprovados

numa nova versão.

Figura V/7: Decretos da AR alterados e confirmados, após veto político ou jurídico,
por Legislatura

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR, na AR e no TC.

Sobressai o facto de, diferentemente do que aconteceu com os restantes Presi-

dentes, nenhum dos vetos proferidos por Jorge Sampaio ter sido confirmado, apesar

de quatro deles terem sido proferidos na VII Legislatura, em que existia uma maioria

absoluta da coligação que apoiava os Governos de Durão Barroso e de Santana Lo-

pes.1122

Por outro lado, como mostra a Tabela seguinte, a percentagem de vetos em re-

lação ao número de decretos submetidos a ratificação em cada mandato revela, em

geral, níveis de litigância mais expressivos do que os registados para os diplomas apro-

vados pelos executivos.1123

1122 Jorge Sampaio sublinha este facto afirmando que “nem um só [dos seus vetos] foi mal recebido a
ponto de justificar a insistência no diploma vetado” (in Castanheira, 2017, p. 706).
1123 Recorda-se que a percentagem de vetos de diplomas do Governo constante da Tabela V/4 não inclui
os vetos de transição, para evitar distorcer a análise do conjunto. O exemplo mais evidente é o dos 33
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Tabela V/9: Decretos da AR, 1124 vetos políticos, vetos jurídicos e requerimentos de
apreciação da constitucionalidade, por mandato presidencial1125

Mandato Dects.
Vetos

Fiscalização da
constitucionalidade %/diplomas

Pol. Jur. Total Prev. Suc. Vetos Fisc.
Eanes II 281 2 0 2 2 0 0,7 0,7
Soares I 387 5 7 12 11 0 3,1 2,8
Soares II 406 7 12 19 15 2 4,7 4,2
Total Soares 793 12 19 31 26 2 3,9 3,5
Sampaio I 593 4 2 6 3 0 1,0 0,5
Sampaio II 359 8 7 15 7 1 4,2 2,2
Total Sampaio 952 12 9 21 10 1 2,2 1,2
Cavaco I 417 14 6 20 10 2 4,8 2,9
Cavaco II 498 7 11 18 11 2 3,2 2,6
Total Cavaco 915 21 17 38 21 4 4,2 2,7

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e na página oficial da AR na Internet.
Legenda: Dects. = Decretos; Pol. = políticos; Jur. = jurídicos; Prev. = preventiva; Suc. = sucessiva; Fisc. =

Fiscalização; I = primeiro mandato; II = segundo mandato.

Como se pode ver na Tabela V/9 e na Figura V/8 o crescimento do número de

vetos entre os primeiros e os segundos mandatos não é uma constante. Ocorreu com

Mário Soares e Jorge Sampaio mas não com Cavaco Silva.

vetos de transição que incidiram sobre diplomas do XVI Governo, que teve uma duração curta e uma
produção legislativa escassa, correspondendo a 18% do total de diplomas desse Governo, o que supera
em muito todas as restantes médias apuradas, por mandato presidencial e por legislatura. Sem prejuízo
desta opção, o número total de intervenções convencionais no processo legislativo, por mandato presi-
dencial, incluindo os vetos de transição, é apresentado na Tabela V/12.O apuramento das médias consi-
derou os períodos completos dos mandatos presidenciais e de duração de cada legislatura, contabili-
zando-se os correspondentes ao segundo mandato de Ramalho Eanes e à II Legislatura somente a partir
da data da entrada em vigor da revisão constitucional de 1982.
1124 O número de diplomas entrados na PR não coincide inteiramente com os números disponibilizados
pela AR na sua página oficial, devido à diferença de critérios quanto à autonomização das segundas
versões de diplomas enviados para promulgação por mais do que uma vez (v. nota 1113) e a lapsos
contidos nessa página, de que é exemplo o seguinte caso relativo à VIII legislatura: a página oficial indica
198 registos quando, na verdade, são 197, uma vez que o Decreto n.º 59/VIII se encontra repetido com
duas designações diferentes, correspondendo uma efetivamente ao Decreto n.º 58/VIII (alteração do
estatuto da Ordem dos Farmacêuticos). O erro pode ter origem no facto de este último Decreto ter
resultado da Proposta de Lei n.º 59/VIII (v. Assembleia da República, acedido em 20 de agosto de 2016,
em <http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DiplomasAprovados.aspx>). Todas as
diferenças foram analisadas e explicadas, consolidando os números da presente Tabela.
1125 Os números não são compatíveis com os constantes na tabela apresentada por Neto e Lobo (2009,
p. 248), na coluna com a epígrafe “Number of laws passed”. Essa tabela regista 224 diplomas a mais,
não tendo sido possível conferir a fonte indicada pelos autores, uma vez que a Biblioteca da AR já não
dispõe de exemplares do trabalho referenciado. Em edição posterior desse trabalho (v. Divisão de In-
formação Legislativa e Parlamentar, 2011) não se confirmam tais números. A consolidação dos dados
apresentados na presente tabela, compatíveis com os do referido documento de 2011 dos serviços da
Assembleia da República, foi feita através do cruzamento de informação das fontes da Tabela V/9 nela
identificadas (v. Apêndice B, Tabelas 21 a 44).
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Figura V/8: Vetos e requerimentos para fiscalização da constitucionalidade de diplo-
mas da AR, por mandato presidencial

Fonte: Tratamento de dados recolhidos no Arquivo da PR e nas páginas oficiais da AR e do TC na
Internet.

O total de vetos no primeiro mandato de Cavaco Silva foi o mais elevado de to-

dos, superando o ocorrido durante o segundo mandato de Soares, embora neste tenha

predominado o veto por inconstitucionalidade e naquele o veto político.

Por tipo de veto, foi Cavaco Silva o Presidente que mais recorreu ao veto políti-

co sobre diplomas da Assembleia da República, ultrapassando num só mandato a tota-

lidade dos vetos da mesma natureza proferidos por cada um dos outros Presidentes.

Quanto ao veto jurídico, o maior número registou-se com Mário Soares e o

menor com Sampaio, quer no conjunto dos mandatos, quer em cada um separada-

mente.1126

Numa tentativa de síntese dos assuntos sobre os quais incidiram os vetos de

decretos da AR é possível encontrar onze matérias que registam mais do que um veto

ao longo de todo o período.

1126 Por mandato o número mais elevado foi de 12 vetos jurídicos, no segundo exercício de Mário Soa-
res, e o número mais baixo de 2, no primeiro de Jorge Sampaio.
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Tabela V/10: Vetos políticos e jurídicos de decretos da AR, por assunto e por
mandato presidencial

Mandatos presidenciais

Assuntos                                                  Total de vetos

RE
II
2

MS
I

12

MS
II

19

JS
I
6

JS
II

15

CS
I

20

CS
II

18
Legislação eleitoral e partidos políticos 3 2 1 2
Remunerações e outras alterações do estatuto de titulares
de cargos públicos ou funcionários do Estado 1 2 2 1
Forças Armadas, Informações e Serviços e
Forças de Segurança 1 2 2 1
Justiça 4 1
Direitos, liberdades e garantias 3 1 4 1
Comunicação social 2 2 1 3
Legislação laboral e apoios sociais 1 1 4 1 1
Educação e saúde 3 2 2
Impostos, taxas, custas judiciais, contribuições para a
segurança social e respetivas prestações 1 2 3
Regiões autónomas e autarquias locais 3 1 3 2 3
Incentivos e regulação de atividades económicas, regula-
ção, exploração e concessão de serviços de interesse geral 1 2
Outros 3 3 1 2 2 3

Fonte: Tratamento dos dados constantes das Tabelas 21 a 44 do Apêndice B.
Legenda: RE = Ramalho Eanes; MS = Mário Soares; JS = Jorge Sampaio; CS = Cavaco Silva; I = primeiro

mandato; II = segundo mandato.

As matérias que suscitaram maior número de vetos foram as relacionadas com

as regiões autónomas e as autarquias locais, seguindo-se os direitos, liberdades e ga-

rantias.

V.3.1 Total de vetos e requerimentos para fiscalização da constituciona-

lidade

Para percecionar o conjunto das intervenções relativas a diplomas do Governo

e a decretos da Assembleia da República, por mandato presidencial, necessário se tor-

na agregar os dois tipos de veto e os requerimentos para apreciação da constituciona-

lidade relativos a ambas as situações.

Não se inclui na Tabela seguinte os vetos de transição dada a sua natureza, o

facto de só ocorrerem em determinadas circunstâncias e a distorção que a sua inclu-

são introduziria na apreciação do conjunto. (v. ponto V.2.2.1).
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Tabela V/11: Vetos políticos e jurídicos e requerimentos para fiscalização da
constitucionalidade de diplomas do Governo e da AR, por mandato presidencial

Mandato

Vetos Fiscalização

Total

geral

Governo AR Total

vetos

Governo AR Total

Fisc.Pol. Jur. T. Pol. Jur. T. Prev. Suc. Prev. Suc.

Eanes II 3 0 3 2 0 2 5 5 0 2 0 7 12

Soares I 2 5 7 5 7 12 19 5 0 11 0 16 35

Soares II 17 3 20 7 12 19 39 9 1 15 2 27 66

Total Soares 19 8 27 12 19 31 58 14 1 26 2 43 101

Samp. I 8 1 9 4 2 6 15 2 0 3 0 5 20

Samp. II 4 0 4 8 7 15 19 3 0 7 1 11 30

Total Samp. 12 1 13 12 9 21 34 5 0 10 1 16 50

Cavaco I 1 0 1 14 6 20 21 0 0 10 2 12 33

Cavaco II 1 0 1 7 11 18 19 0 0 11 2 13 32

Total Cavac. 2 0 2 21 17 38 40 0 0 21 4 25 65

Total geral 36 9 45 47 45 92 137 24 1 59 7 91 228

Fonte: Tratamento dos dados constantes das Tabelas 1, 3 a 7, 9 a 15, 17 a 19 e 21 a 44 do Apêndice B.
Legenda: Pol. = políticos; Jur. = jurídicos; Prev. = preventiva; Suc. = sucessiva; Fisc. = Fiscalização; I =

primeiro mandato; II = segundo mandato.

Comparando todo o tipo de intervenções, verifica-se que a fiscalização sucessi-

va da constitucionalidade foi o instrumento menos utilizado. Em relação a diplomas do

Governo, apenas Mário Soares recorreu a ele, uma única vez.

Ao invés, os poderes mais frequentemente exercidos foram, com o mesmo

número de casos,1127 o veto político e a fiscalização preventiva da constitucionalidade.

Diferentemente do que se verificou quando esteve em causa apenas a compa-

ração dos números dos vetos, ponderando a totalidade das intervenções constata-se

que é Mário Soares o Presidente que acumula maior número de decisões. O menor

número pertence a Ramalho Eanes, com a ressalva de não corresponder a um manda-

to completo. Considerando a soma dos dois mandatos, foi Jorge Sampaio o que menos

recorreu ao conjunto dos instrumentos em causa, ressalvando a ausência dos vetos de

transição (v. Tabela V/12).

1127 Ao todo, 83 vetos políticos, de diplomas do Governo e decretos da AR, e igual número de requeri-
mentos para fiscalização preventiva da constitucionalidade.
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Figura V/9: Vetos políticos e jurídicos e requerimentos para fiscalização da
constitucionalidade de diplomas do Governo e da AR, por mandato presidencial

Fonte: Tratamento dos dados constantes das Tabelas 1, 3 a 7, 9 a 15, 17 a 19 e 21 a 44 do Apêndice B.

Como se pode ver na Tabela seguinte, a inclusão dos vetos de transição altera

este quadro, uma vez que o maior número foi proferido por Jorge Sampaio, passando,

assim, a ser ele o Presidente com mais intervenções num único mandato, aproximan-

do-se, ainda, de Mário Soares relativamente à soma dos dois períodos de exercício de

funções.
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Tabela V/12: Total de intervenções convencionais relativas a diplomas do Governo e
da AR, por mandato presidencial

Mandato

Vetos Req. ao TC

Total
geral

Governo AR
Total
vetos

Pol Jur Tran Total Total Total

Eanes II 3 0 35 38 2 40 7 47

Soares I 2 5 0 7 12 19 16 35

Soares II 17 3 6 26 19 45 27 72

Total Soares 19 8 6 33 31 64 43 107

Sampaio I 8 1 0 9 6 15 5 20

Sampaio II 4 0 51 55 15 70 11 81

Total Sampaio 12 1 51 64 21 85 16 101

Cavaco I 1 0 0 1 20 21 12 33

Cavaco II 1 0 2 3 18 21 13 44

Total Cavaco 2 0 2 4 38 42 25 67

Total geral 36 9 94 139 92 231 91 322

Fonte: Tratamento dos dados constantes das Tabelas 1 a 44 do Apêndice B.

V.2.4 Formas atípicas de intervenção no processo legislativo

A avaliação do recurso ao veto sem se ter em consideração todo o processo de

promulgação dos diplomas aprovados pelo Governo conduziria a um resultado muito

incompleto quanto à real influência do Presidente da República no processo legislativo.

De facto, em todos os mandatos, são mais numerosos os casos em que os Pre-

sidentes, não tendo exercido o poder de veto, lograram anular uma iniciativa legislati-

va ou introduzir nos diplomas aprovados pelos governos alterações que consideravam

necessárias, por aspetos meramente formais, por razões de eventual inconstitucionali-

dade ou de desconformidade com outras normas, ou por discordarem objetivamente

de algumas das propostas incluídas nesses diplomas,1128 do que aqueles em que tais

motivos determinaram a formalização do veto.

1128 Na prática esta atuação acabava por ter um efeito com algum paralelismo como o “line item veto”
ou com o “amendatory veto”, consoante o objetivo fosse eliminar ou alterar uma norma, respetivamen-
te (v. Ponto I.1.3.2).
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Não surgindo habitualmente nas estatísticas publicadas1129 e decorrendo de di-

ligências normalmente discretas,1130 tais casos raramente são considerados relevantes

quando se estudam os poderes presidenciais.1131 Mas, a verdade é que eles traduzem

uma influência efetiva no processo legislativo e evitam que aumente o número de ve-

tos. Se a interlocução entre a Casa Civil do Presidente e a Presidência do Conselho de

Ministros não desse os resultados que tem dado, previsivelmente seriam vetados mais

diplomas, como decorre do facto de se verificar, frequentemente, a devolução defini-

tiva de iniciativas legislativas, bem como a introdução de alterações substanciais indu-

zidas pela Presidência.1132

Na ação política as relações de poder podem transformar em práticas mais ou

menos correntes atos ou processos que não estão expressamente previstos no quadro

constitucional. Uma matéria que não se encontra inserida no conjunto das competên-

cias de um determinado órgão, pode acabar por se transformar num poder de facto,

exercido e consentido, em determinados contextos.

Não estando isso previsto, nem no modelo teórico do sistema de governo se-

mipresidencial, qualquer que seja a sua formulação, nem, no caso concreto, na Consti-

tuição da República Portuguesa, todos os Presidentes eleitos desde 1976 tiveram, em

relação a quase todos os Governos Constitucionais,1133 uma prática de intervenção no

processo legislativo que inclui a sugestão de alterações, a devolução para reanálise e a

devolução definitiva sem veto expresso de diplomas recebidos para promulgação.

1129 V. Freire & Pinto, 2005, p. 87; Freire & Pinto, 2010, p. 108; Neto & Lobo, 2009, p. 248.
1130 Não foi o caso, por exemplo, das diligências efetuadas pelo Presidente Cavaco Silva quando da pro-
mulgação do diploma que regula o apoio do Estado aos estabelecimentos de ensino particular e coope-
rativo, de iniciativa do XVIII Governo. Em comunicado datado de 27 de Dezembro de 2010, disponível na
página oficial da Internet (consultado em 7 de Maio de 2012, em
<http://www.presidencia.pt/?action=2&pos=12&kword=ensino+particular>), a Presidência da República
deu conta das reservas manifestadas junto do executivo, anunciando que o Presidente entendeu pro-
mulgar o diploma “na sequência de um diálogo estabelecido entre a Presidência da República e o Go-
verno” que permitiu “encontrar um texto que, sem pôr em causa as opções políticas da exclusiva com-
petência do Governo, acolhe com razoabilidade os princípios de estabilidade contratual e de confiança”,
ou seja, acolhe as sugestões da Presidência, devidamente publicitadas.
1131 Como exceção, v. Garnier, 2005, pp. 388 e 391; Novais, 2010, pp. 298-299.
1132 Não sendo apontadas expressamente como condição para a promulgação, as alterações sugeridas
são frequentemente referenciadas como relevantes para a formulação da proposta de promulgação dos
diplomas por parte da Assessoria Jurídica e para os Assuntos Constitucionais da PR.
1133 No período em estudo. Anteriormente, a demonstração só não poderia ser feita em relação aos I, III
e IV Governos Constitucionais, por absoluta falta de documentação nos arquivos da Presidência da Re-
pública.
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Essa prática concretiza-se através de contactos informais que podem culminar

com a “devolução a pedido do Governo” do diploma questionado.

Em princípio, a devolução de um diploma sem promulgação configura uma si-

tuação de veto, exceto se tiver sido solicitada pelo Governo. A invocação do “pedido

do Governo” pode parecer uma subtileza, mas marca a diferença entre uma prática

constitucionalmente inatacável e outra que poderia configurar um veto não expresso

e, logo, desajustado ao comando contido na parte final do artigo 136.º/4 da CRP.

Durante os mandatos de Jorge Sampaio verifica-se um particular cuidado em

obter dos executivos a formalização de um pedido de devolução naquelas situações

em que a PR entendia que os diplomas não reuniam condições para ser promulgados

mas considerava que o veto era evitável se o Governo aceitasse pedir a devolução.

O mesmo nem sempre aconteceu durante os mandatos de Eanes e de Soares,

mas nunca as devoluções feitas sem a menção expressa de que o diploma era objeto

de veto foram entendidas como se de um veto se tratasse, nem na contabilização dos

vetos tornada pública1134 nem na que tem sido tratada na bibliografia publicada1135.

O Tribunal Constitucional referiu-se criticamente à eventualidade da ocorrência

de práticas como as mencionadas na fundamentação do seu Acórdão n.º 162/85,1136

onde se afirma que

“Ao Presidente da República, para além da promulgação ou

do veto, […], não compete qualquer intervenção de natureza com-

plementar no processo legislativo por forma a sugerir ou desenca-

dear alterações nos projectos de diplomas que lhe são enviados,

pois não participa de forma directa no exercício da função legislati-

va”,

1134 V. informação sobre o I mandato de Cavaco Silva inserida na página oficial da PR sob o título “O
Presidente da República apreciou 2160 diplomas no primeiro mandato e promulgou 2119” (consultado
em 7 de Maio de 2012, em <http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=51860>). Como consta da Tabela
V/13, neste mandato e até 31-12-2007, a PR tinha devolvido ao Governo seis diplomas sem veto expres-
so, não existindo na informação publicada qualquer referência aos mesmos.
1135 V. Freire & Pinto, 2010, p. 108.
1136 O Acórdão referia-se a um diploma do Governo registado na PCM com o número 464/85, que visava
a integração na função pública de um determinado cidadão demitido em 1935.
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acrescentando que a Constituição não deixa “margem para dúvidas” quanto às duas

posições pelas quais o Presidente pode optar: ou promulga, ou exerce o direito de ve-

to.

Tal conclusão foi fundamentada nas posições defendidas por Salema (1980, p.

65) e por Canotilho e Moreira (1978, p. 298). Estes últimos consideravam, nomeada-

mente, que “O PR não participa na função legislativa” devendo “promulgar ou vetar”

os diplomas que lhe sejam submetidos, no prazo de quinze dias fixado no artigo

139.º/1 da CRP, na sua versão original.1137

Acontece que, em edição posterior da sua obra (2010, p. 206), Canotilho e Mo-

reira admitem que

“Dadas as relações correntes entre o PR e o Governo, bem como o

facto de o processo legislativo governamental não ser público, nada impe-

de que o PR, em vez de vetar formalmente à partida os diplomas, prefira

sugerir primeiro ao Governo as alterações necessárias à superação das ob-

jecções presidenciais.”

No mesmo sentido se pronunciam Antunes e Torres (1991, p. 29), alegando

“motivos óbvios de razoabilidade e economia”.

Novais (2010, p. 178), para descrever esta realidade, alude a uma “actividade

oculta de negociação e de compromisso entre Belém e São Bento que acompanha o

trajecto dos diplomas legislativos do Governo até à sua promulgação ou veto”.

Dessa transação dinâmica entre a Presidência da República e a Presidência do

Conselho de Ministros, concretizada através da troca de correspondência e de conta-

tos pessoais e telefónicos, envolvendo a secretaria de Estado competente da Presidên-

cia do Conselho de Ministros e a Casa Civil do Presidente,1138 resultam quatro desfe-

1137 Os autores não são perentórios quanto à aplicação deste prazo aos diplomas do Governo, mas tal
entendimento parece poder depreender-se do encadeamento da argumentação que utilizam para expli-
car que tais diplomas estão sujeitos a um “veto absoluto”.
1138 Todas estas modalidades de contactos, informais e formais, foram constatadas durante a consulta
dos processos de preparação da promulgação referentes aos diplomas “devolvidos e reenviados”, nos
mandatos de Mário Soares e de Jorge Sampaio, existentes no Arquivo da PR.
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chos possíveis: i) a promulgação, esclarecidas as dúvidas inicialmente colocadas pela

PR; ii) a devolução para introdução de alterações acordadas previamente ou sugeridas

pela Presidência, seguida do reenvio, geralmente de uma nova versão do diploma, e da

promulgação ou do veto no caso de não terem encontrado acolhimento bastante as

propostas presidenciais; iii) a promulgação mesmo sem o Governo ter aceitado o pedi-

do de reponderação formulados pela PR, entendendo o Presidente que a divergência

não justifica o veto ou que é preferível ceder a manter o status quo; iv) a devolução a

título definitivo, “a pedido do Governo”,1139 prescindindo este da iniciativa legislativa.

Retomando as designações propostas atrás para as intervenções no processo

legislativo fora do quadro expressamente previsto na Constituição, configuram a situa-

ção de “alterações negociadas” os casos enquadráveis na alínea ii), quando promulga-

dos, e de “devolução ou veto implícito” todos os da alínea iv).

Frequentemente, as dúvidas sobre os decretos mais relevantes são dirimidas

entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, nas reuniões semanais,1140 ou, excecional-

mente, em missivas trocadas ao mais alto nível, subscritas pelos próprios.1141

1139 A análise dos processos arquivados nas pastas com a designação “Diplomas devolvidos e reenvia-
dos”, do Arquivo da PR, revela que foi durante os mandatos de Jorge Sampaio que se procurou utilizar,
como regra, a invocação do “pedido do Governo” para a devolução de diplomas sem promulgação e
sem veto expresso. Nos mandatos de Eanes e de Soares era mais raro o recurso a esta fórmula, limitan-
do-se muitas vezes a Casa Civil do PR a devolver os diplomas não promulgados. No caso de Mário Soares
a documentação consultada permite depreender: i) que a devolução tinha o acordo do Governo, obtido
frequentemente em contactos informais; ii) que a informalidade foi desaparecendo à medida que se
agravavam as relações entre o PR e o PM Cavaco Silva.
1140 São muitas as referências encontradas no Arquivo da PR a reuniões semanais em que foram aborda-
das questões desta natureza, como se pode ver, por exemplo nas fichas número 323 de 1987, 969, de
1989, e 1119, de 1989, contidas nas pastas de “Diplomas devolvidos e reenviados” correspondentes aos
respetivos anos. Também nas notas das assessorias presidenciais preparatórias das reuniões semanais,
referentes aos anos de 1990-1991, as únicas constantes do Arquivo da PR, as dúvidas suscitadas por
diplomas para promulgação são frequentemente inscritas como assuntos a tratar.
1141 Em 20 de Dezembro de 1990 Cavaco Silva dirigiu um ofício, não numerado, a Mário Soares, respon-
dendo pessoalmente a dúvidas levantadas pela Casa Civil junto da PCM sobre o diploma registado com o
número 484/90, relativo à concessão das redes de gás natural, chamando a atenção para a importância
do diploma e juntando informação com esclarecimentos. O diploma foi promulgado. Mais tarde, em
1994, foi Mário Soares quem tomou a iniciativa de oficiar a Cavaco Silva, suscitando objeções ao diplo-
ma registado com o número 243/94, que visava a criação do SIRENE, Supplementary Information Requi-
red at the National Entries, associado ao Acordo de Schengen. A esta missiva, de 24 de Outubro de
1994, respondeu o Primeiro-Ministro através de carta datada de 26 do mesmo mês, remetendo nota
explicativa e insistindo na importância do diploma no quadro da política externa, tendo ele  sido pro-
mulgado após a introdução de uma correção de natureza formal. Existem cópias das missivas referidas
no Arquivo da PR, na pasta de “Diplomas devolvidos e reenviados (1992-1995)”.
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As tabelas e as figuras seguintes apresentam os valores absolutos encontrados

nas pesquisas realizadas, relativos a diplomas do Governo devolvidos, reenviados e

promulgados e devolvidos sem veto expresso.

Apresenta-se também, na Tabela V/16, indicadores percentuais, por mandato

presidencial, como elemento complementar de observação dos níveis de intervenção

do Presidente no processo legislativo governamental. 1142

Tabela V/13: Diplomas objeto de devolução e reenvio seguido de promulgação e
objeto de devolução sem veto expresso, por Governo

Governo PR/PM
Devolvidos e promulgados

após reenvio
Devolução ou veto

implícito
VIII1143 Eanes/Balsemão 30 4
IX Eanes/Soares 37 9
X Eanes/Cavaco 0 0
X Soares/Cavaco 94 22
XI Soares/Cavaco 85 7
XII Soares/Cavaco 12 3
XIII Soares/Guterres 0 0
XIII Sampaio/Guterres 35 27
XIV Sampaio/Guterres 30 9
XV Sampaio/Barroso 11 3
XVI Sampaio/Lopes 0 2
XVII Sampaio/Sócrates 4 0
XVII1144 Cavaco/Sócrates 6 2
Total 344 88

Fonte: Tratamento de dados constantes das Tabelas 45 a 56 do Apêndice B.

1142 Entre os autores que têm publicado dados sobre o número de diplomas apreciados pelo Presidente
da República para promulgação, promulgados ou vetados, destacam-se Antunes e Torres (1995, p. 33),
Freire e Pinto (2010, p. 108), Garnier (2005, pp. 386-388), Lobo (2005, p. 187), Neto & Lobo (2009, p.
248) e Pinto (2017). Em regra, não apresentam informação referente aos diplomas devolvidos sem veto
expresso e devolvidos e reenviados. Apenas Garnier inclui dados agregados do que qualifica como “ren-
vois sans suite”, nos mandatos de Mário Soares, mencionando 35 casos, um número próximo dos 32
inscritos na Tabela seguinte como objeto de “devolução ou veto implícito”. Pinto (2017, pp. 91-92) apre-
senta 12 exemplos relativos apenas ao segundo mandato de Ramalho Eanes, alguns dos quais constam
das Tabelas 45 e 51 do Apêndice B, não constando quatro deles por se referirem a período anterior a 30
de outubro de 1982 e um por se tratar de um veto de transição (registo 757/85 da PCM).
1143 A partir de 30 de outubro de 1982. Nos diplomas devolvidos sem veto expresso não se incluem os 30
que foram classificados como vetos de transição, devolvidos por ofício de 12 de dezembro de 1985 e
incluídos na Tabela 2 do Apêndice B.
1144 Até 31 de dezembro de 2007, data a partir da qual os registos deixaram de estar disponíveis no Ar-
quivo da Presidência da República.
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Figura V/10: Diplomas devolvidos e promulgados após reenvio e
devolvidos sem veto expresso, por Governo e Presidente

Fonte: Tratamento dos dados constantes das Tabelas 45 a 56 do Apêndice B.

A observação do gráfico permite perceber as diferenças na interação entre os

Presidentes e os governos em matéria de devolução de diplomas sem promulgação e

sem veto:

1- Todos os Presidentes usaram estes mecanismos de intervenção

no processo legislativo, embora se evidencie uma tendência para a redução

progressiva do recurso aos mesmos.

2- Mário Soares regista uma progressão negativa, muito evidente,

entre o X, o XI e o XII Governos, todos presididos por Cavaco Silva. O maior nú-

mero de sempre das intervenções em análise ocorreu precisamente em relação

ao X Governo, passando depois para um patamar intermédio e, finalmente, pa-

ra um nível mínimo, com o XII Governo. Neste caso parece claro que à medida

que se degradava o relacionamento entre Soares e Cavaco diminuía a interação

entre a PR e a PCM no decurso do processo de promulgação e aumentava o

número de vetos expressos (v. Ponto V.2.2).

3- Jorge Sampaio usou os instrumentos em causa com maior fre-

quência nos dois Governos de António Guterres, reduzindo os números para

menos de metade no executivo presidido por Durão Barroso e baixando para

valores pouco expressivos nos Governos de Santana Lopes e de José Sócrates.

Existindo informação mais detalhada e disponível relativa aos mandatos de Má-

rio Soares e de Jorge Sampaio, em particular no que respeita aos diplomas objeto de
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devolução ou veto implícito, é possível identificar os assuntos que mais suscitaram

esta intervenção.

Tabela V/14: Assuntos a que respeitavam os diplomas do Governo devolvidos
sem veto expresso, por mandato presidencial

Mandatos presidenciais

Assuntos           Total de diplomas devolvidos s/ veto

RE
II

13

MS
I

27

MS
II
5

JS
I

30

JS
II

11

CS
I
2

Direitos, liberdades e garantias - - - 11 - -
Alterações orgânicas, criação ou extinção e gestão
de serviços e outras entidades e empresas públicas 5 11 - 2 - -
Forças Armadas e serviços e forças de segurança 2 2 1 - - -
Remunerações e estatuto de titulares de cargos públicos ou
funcionários do Estado - 1 1 2 - -
Educação e saúde - - - 3 6 -
Atividades económicas e regulação, exploração e concessão de
serviços de interesse geral 2 2 2 3 1 -
Impostos, taxas, multas, custas judiciais, contribuições para a
segurança social e respetivas prestações 1 5 - 1 - 1
Tratados e outros atos internacionais e transposição de direti-
vas comunitárias 1 1 - 6 - 1
Outros 2 5 1 2 4 -

Fonte: Tratamento de dados constantes das Tabelas 45 a 50 do Apêndice B.

O conjunto que abrange o maior número de diplomas devolvidos sem veto ex-

presso é o relacionado com os serviços e outras instituições e empresas públicas. Im-

porta destacar ainda o conjunto relativo a direitos, liberdades e garantias, no primeiro

mandato de Jorge Sampaio, envolvendo diplomas que visavam a constituição de fichei-

ros e bases de dados pessoais, nomeadamente na área da saúde.1145

Da verificação exaustiva dos processos de promulgação relativos aos diplomas

devolvidos sem veto expresso, durante os mandatos de Mário Soares e de Jorge Sam-

paio1146 é possível também identificar diferentes fundamentos para as diligências efe-

tuadas pela Casa Civil do PR, agrupáveis em sete categorias em função da sua nature-

za: i) mérito ou oportunidade; ii) inconstitucionalidade; iii) extravasar a norma habili-

1145 Estes diplomas encontram-se listados, com a respetiva descrição sumária, nas Tabelas 46 a 49 do
Apêndice B.
1146 Não foram encontrados no Arquivo da PR documentos  desta natureza relativos aos mandatos de
Ramalho Eanes nem de Cavaco Silva. Neste último caso os processos de promulgação mantêm-se na
Assessoria Jurídica da Casa Civil do Presidente, não tendo sido autorizado o acesso aos mesmos.
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tante, a autorização legislativa ou a competência de Governo de gestão; iv) necessida-

de de compatibilização com outras normas legais; v) boa prática legística; vi) falta de

audições obrigatórias ou negociação coletiva; vii) outros motivos.1147

Tabela V/15: Motivos justificativos da devolução de diplomas sem veto expresso1148

Motivo da devolução MS I MS II JS I JS II
Mérito ou oportunidade 4 4 3 5
Inconstitucionalidade 3 18 2
Extravasar a norma habilitante, a autorização legislativa
ou a competência de Governo de gestão 11 1
Compatibilização com outras normas legais 3 2 1
Boa prática legística 5 1
Falta de audições obrigatórias ou negociação coletiva 1 2 1
Outras 2
Não indicado 2 1 7 3

Fonte: Tratamento dos dados constantes das Tabelas 45 a 50 do Apêndice B.

Relativamente aos mandatos de Mário Soares, destaca-se um número elevado

de diplomas devolvidos ao X Governo por entender a PR que este exorbitava as com-

petências de um executivo em gestão, bem como o conjunto de oito diplomas relati-

vamente aos quais o Presidente manifestou discordância quanto ao conteúdo.1149

No caso de Jorge Sampaio, sobressai, no primeiro mandato, a devolução de ini-

ciativas legislativas consideradas inconstitucionais, nomeadamente por invasão da es-

fera da competência reservada da Assembleia da República sem a necessária autoriza-

ção legislativa.1150

Nos dois mandatos, o número total de diplomas devolvidos por discordância

substancial com o respetivo conteúdo é igual ao dos mandatos de Mário Soares.1151

1147 Os números contantes da presente Tabela não coincidem com os das Tabelas V/13 e V/14 dado que
algumas vezes há mais do que um motivo a justificar a devolução de determinado diploma.
1148 Em relação a alguns diplomas é invocado mais do que um motivo.
1149 Diplomas com os registos da PCM n.ºs 549/87, 552/89, 298/90, 557/90, no primeiro mandato, e
625/90, 557/91, 480/92 e 80/95, no segundo (v. Tabelas 46 e 47 do Apêndice B).
1150 Entre estas iniciativas encontram-se os dez diplomas sobre a constituição de bases de dados pesso-
ais, acima referidos (v. Tabela 48 do Apêndice B).
1151 Diplomas com o registo 35/97, 99/99 e 415/99, no primeiro mandato e 211/01, 380/01, 280/03,
101/04 e 102/04, no segundo (v. Tabelas 48 e 49 do Apêndice B).
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Um último aspeto a considerar é a percentagem de intervenções deste tipo re-

lativamente o número de diplomas apresentados para promulgação, com as limitações

já referenciadas quanto aos mandatos de Ramalho Eanes e de Cavaco Silva.

Tabela V/16: Diplomas devolvidos, reenviados e promulgados e diplomas
devolvidos sem veto expresso, por mandato presidencial

Mandato
presidencial

Total de
diplomas

(1)

Devolvidos, reenviados
e promulgados

(2)

Devolução ou veto
implícito

(3)

%
2+3/1

(4)
Eanes II sd 67 13
Soares I 3 055 175 27 6,6%
Soares II 2 273 16 5 0,9%
Total Soares 5 328 191 32 4,2%
Sampaio I 2 671 40 30 2,6%
Sampaio II 1 952 40 11 2,6%
Total Sampaio 4 623 80 41 2,6%
Cavaco I1152 807 6 2 1,0%

Fonte: Tratamento dos dados das Tabelas 45 a 56 do Apêndice B.

Muito por força do elevado número de diplomas devolvidos, reenviados e pro-

mulgados posteriormente, no primeiro mandato de Mário Soares, a percentagem re-

velada na Tabela V/16 supera largamente o que se registou nos vetos expressos e nos

requerimentos para apreciação da constitucionalidade. No entanto, muitas destas in-

tervenções, longe de serem um sinal de litigância, revelam um espírito de cooperação

no sentido de evitar falhas ou imperfeições, mesmo formais, na feitura das leis.

Mais relevantes, nomeadamente quando traduzem divergências de fundo, são

os diplomas objeto de devolução definitiva, ou veto implícito, embora a forma discreta

como se processa a recusa de promulgação acabe por ser também um sinal de vonta-

de de colaboração institucional.

Na figura seguinte, a nota que mais sobressai é a já apontada diferença enorme

entre o primeiro e o segundo mandato de Mário Soares, contrastando com o relativo

equilíbrio dos números dos dois exercícios de Jorge Sampaio.

1152 Até 31 de dezembro de 2007.
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Figura V/11: Diplomas devolvidos, reenviados e promulgados e diplomas
devolvidos sem veto expresso, por mandato presidencial

Fonte: Tratamento dos dados das Tabelas 45 a 56 do Apêndice B.

Importa referir, finalmente, uma outra situação identificada no contexto das

dinâmicas de devolução e reenvio de diplomas entre a PR e a PCM: a contagem do

prazo para a promulgação.

Foram encontradas evidências de que a PR, pelo menos nos mandatos de Ea-

nes, Soares e Sampaio, considerava que a devolução de um diploma para introdução

de alterações interrompia a contagem do prazo fixado no atual artigo 136.º/4 da CRP.

Esse não é, todavia, o entendimento do Tribunal Constitucional que, no seu

acórdão n.º 154/85, já referido, se pronuncia no sentido de ser “de todo irrelevante a

circunstância de no projecto de decreto-lei haver sido dada uma segunda entrada na

Presidência da República” uma vez que “não se tratando de um novo diploma, o prazo

de cinco dias sempre teria de contar-se da data da primeira entrada, sob pena de ex-

temporaneidade”.

O Acórdão aludia ao prazo do artigo 278.º/3 da CRP, atualmente fixado em oito

dias, para requerer ao TC a apreciação preventiva da constitucionalidade. Mas se o

princípio era válido para este prazo, não deixaria de o ser para o mencionado antes.
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É certo que a ultrapassagem do prazo quando não é requerida a intervenção do

Tribunal Constitucional não tem consequências, ainda que possa gerar alguma fricção

entre a PR e a PCM e entre o Presidente e o Primeiro-Ministro se o processo não resul-

tar de um mútuo acordo quanto ao procedimento.

As razões invocadas na introdução do ponto V.2 levam a que estas formas atí-

picas de intervenção no processo legislativo não sejam incluídas na ponderação dos

índices de interação entre os Presidentes e os governos, no Capítulo VI, dada a impos-

sibilidade de obter informação completa sobre todo o período abrangido pela investi-

gação, nomeadamente no que se refere aos dois mandatos de Cavaco Silva.

Isso não impede que, com os números que se apresentam relativos ao período

em que a informação está acessível e com a análise qualitativa dos mesmos, fique evi-

denciada a importância que tais ações têm no decurso do processo legislativo gover-

namental, merecendo as mesmas estudo mais detalhado em futuras investigações.

V. 3 Outros poderes com relevância sistémica e poderes excecionais

Como é possível verificar no Capítulo I (v. Quadros I/10 e I/11) apenas alguns

dos poderes incluídos no presente ponto figuram entre aqueles que os autores citados

integraram nas suas listagens de poderes presidenciais relevantes. O mais frequente é

o de convocar referendos, seguindo-se o de nomeação de altos cargos civis e militares.

Nenhum dos restantes é referenciado expressamente por mais do que um autor, em-

bora alguns estejam subsumidos no poder de emitir decretos,1153 identificado com a

mesma frequência do referendo.1154

Os poderes previstos nos artigos 133.º, alínea c), 134.º, alínea d) e 135.º, alínea

c), da CRP nunca foram exercidos.1155 São poderes com relevância sistémica na intera-

1153 Siaroff (2003a, p. 304) e Shugart e Carey (1992, p. 151) englobam na mesma categoria os poderes de
emissão de decretos e de adoção de medidas de emergência.
1154 Ambos, referendo e emissão de decretos, foram listados em cinco das sete obras que serviram de
base à elaboração das Tabelas I/19 e I/11 do Capítulo I.
1155 Em 1999, Mário Soares criticou o envio de militares portugueses para o Kosovo, alegando que tal
decisão violaria o disposto no artigo 135.º/c da CRP e que Portugal estaria a entrar numa “guerra não
declarada” (v. entrevista ao Expresso, in Silva & Ramires, 1999, abril 10). Jorge Sampaio respondeu,
indiretamente, convocando, dias depois, uma reunião do Conselho de Estado, onde a questão do
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ção entre o Presidente da República e o Governo, na medida em que o respetivo exer-

cício poderia estar associado a uma emergência nacional ou a uma disrupção grave no

funcionamento do sistema político,1156 no caso de ser necessário o chefe do Estado

proceder à convocação extraordinária da Assembleia da República, ou implicaria sem-

pre uma concertação entre os dois órgãos de soberania, nos casos da instauração do

estado de sítio ou de emergência ou tratando-se de declarar a guerra e fazer a paz.

Relativamente à primeira situação, Barroso e Bragança (1988, p. 323) enten-

dem que a eventual convocação extraordinária da Assembleia da República, nos ter-

mos do artigo 133.º/c da CRP, não está vinculada à verificação de “circunstancias ex-

cepcionales”. Canotilho e Moreira (2010, p. 182) adotam posição idêntica mas circuns-

crevem o uso daquela norma a um “caso de necessidade”, admitindo, ainda assim, que

“o PR pode convocar a AR para debater certo assunto mesmo que ela esteja em funci-

onamento”.

De facto nada impede o Presidente de provocar o agendamento para uma ses-

são extraordinária de um “assunto específico” que considere dever ser discutido (v.

art.º 174.º/4 da CRP).

No entanto, a prática parece sugerir que os sucessivos titulares do cargo não

encontraram, até hoje, motivo suficientemente ponderoso para o fazer. Preferiram,

quando foi caso disso, suscitar o debate de “assuntos específicos” através de mensa-

gens à Assembleia da República (v. Ponto V.3.3).

Quanto à instauração do estado de sítio ou de emergência e ao poder para de-

clarar a guerra e fazer a paz, cabe realçar que constituem dois dos mais importantes

poderes do Presidente, não apenas pelo impacto social e político a eles associado, mas

porque, revestindo tamanha gravidade, são decisões que só ele pode adotar,1157 não

se encontrando vinculado a assumi-las mediante qualquer deliberação prévia de outro

órgão de soberania. Necessita, isso sim, de autorização da Assembleia da República,

Kosovo não foi abordada, e uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional para analisar a parti-
cipação nacional na missão da NATO naquele território (v. Silva, 1999, abril 17).
1156 V. Canotilho & Moreira, 2010, p. 182.
1157 Sem prejuízo da necessidade de referenda governamental para os atos a que se referem os artigos
134.º/d e 135º/c da CRP por força do disposto no respetivo art.º 140.º (v. Canotilho & Moreira, 2010,
pp. 215-218).
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nos dois casos, e de proposta do Governo, no segundo.1158 Além disso precisa ouvir

previamente o executivo, para declarar o estado de sítio ou de emergência, e o Conse-

lho de Estado, para declarar a guerra e fazer a paz (v. Canotilho & Moreira, 2010, pp.

192-193 e 199).

Face à ausência de qualquer decisão enquadrável naquelas normas durante o

período em análise,1159 nada há para ponderar no presente capítulo sobre os poderes

presidenciais em causa.

Relativamente aos restantes, a apresentação que se segue obedece à ordem da

sua inserção no articulado da Lei Fundamental, nomeadamente nos artigos 133.º,

134.º e 135.º, não se incluindo, para além dos acima referidos, aqueles que têm outro

enquadramento no quadro metodológico desenhado no Capítulo IV,1160 nem os que

não relevam diretamente para a análise da interação com o executivo.1161

V.3.1 Presidir ao Conselho de Estado

O artigo 133.º/a da CRP atribui ao Presidente da República a competência para

“presidir ao Conselho de Estado”.

Para além da condução das reuniões, os principais poderes inerentes a esta

competência são os de convocar o órgão, de fixar a respetiva ordem de trabalhos, au-

torizar a divulgação de pareceres e aprovar, com o acordo do Conselho, as notas in-

1158 Por isso, são “competências de exercício condicionado” (Otero, 2010, pp. 239-240).
1159 Poucos autores aludem ao facto de estes poderes nunca terem sido usados (v. Garnier, 2005, p.
355). A confirmação de que assim foi resulta da verificação exaustiva dos decretos do Presidente da
República e da ausência de qualquer menção na documentação, na bibliografia e na imprensa consulta-
das, sendo certo que, em qualquer dos casos, a memória coletiva não deixaria de registar com destaque
uma ocorrência de caráter tão excecional.
1160 Não se enquadram no presente ponto, nomeadamente, os poderes de dissolver a Assembleia da
República, nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e os demais membros do Governo, demitir o Gover-
no, promulgar diplomas, indultar e comutar penas, requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação da
constitucionalidade das leis, conferir condecorações e ratificar tratados.
1161 Como sejam, por exemplo, os poderes de dissolução das assembleias legislativas regionais, ou de
nomeação de membros do Conselho de Estado e de vogais do Conselho Superior da Magistratura, pre-
vistos, respetivamente, no artigo 133º, alíneas j) e n), da CRP. Também se excluem, por não terem rela-
ção com o executivo, as competências de “administração interna” (Otero, 2010, p. 246), conferidas no
art.º 3.º/2 da Lei n.º 7/96, de 29 de fevereiro, relativa aos serviços da Presidência.
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formativas a emitir após as reuniões, como decorre dos artigos 4.º/1, 16.º e 17º/2 do

Regimento do Conselho de Estado1162 (v. Canotilho & Moreira, 2010, p. 182).

Tratando-se do “órgão político de consulta do Presidente” (art.º 141.º da CRP)

cujas reuniões “não são públicas” (art.º 144.º/2 da CRP), estando os seus membros

submetidos ao dever de sigilo (art.º 15.º/2 do Regimento do CE) e as respetivas atas

inacessíveis “durante um período de trinta anos”1163 (art.º 13.º/4 do Regimento do CE),

a análise que pode ser feita da sua atividade baseia-se, essencialmente: i) nos parece-

res de publicação obrigatória (cf. art.º 17.º/1 e 2 do Regimento do CE); ii) noutros pa-

receres que o Presidente da República mande publicar (cf. art.º 17.º/2 do Regimento

do CE); iii) nas notas informativas que podem ser emitidas após as reuniões, com o

acordo do Presidente e do Conselho (art.º 16.º do Regimento do CE); iv) em notícias da

comunicação social, habitualmente com base nas notas informativas e em fontes não

identificadas.

Para efeitos da presente investigação e de acordo com o objetivo definido no

Capítulo IV, a convocação de reuniões no quadro imperativo estabelecido nas alíneas

a) a d)1164 do artigo 145.º da CRP não releva para a avaliação da interação com o Go-

verno, uma vez que, em si mesma, não é uma livre decisão do Presidente, constituin-

do, antes, condição necessária para a prossecução de qualquer dos atos referidos na

mesma norma.1165

1162 Aprovado em reunião do Conselho de Estado de 7 de novembro de 1984 e publicado no Diário da
República, I série, n.º 261, suplemento, de 10 de novembro de 1984, com a alteração aprovada em reu-
nião do mesmo órgão de 1 de março de 2001 e publicada no Diário da República, I série-A, n.º 97, de 26
de abril de 2001.
1163 Os trinta anos são contados a partir do fim do mandato presidencial em que ocorreu a reunião,
ficando ressalvada a possibilidade de consulta antes de decorrido o prazo, “em casos excepcionais por
decisão do Presidente da República” (cf. art.º 13.º/4 e 5 do Regimento do CE).
1164 A alínea e) do mesmo artigo inclui a competência para o Conselho de Estado se pronunciar “nos
demais casos previstos na Constituição”, mas a única norma abrangida por aquele preceito era a do art.º
292.º/2, relativo ao Estatuto de Macau, e foi revogada na revisão constitucional de 2004 (v. Canotilho &
Moreira, 2010, p. 229 e Monteiro, 2010, p. 458).
1165 Até à revisão constitucional de 2004, o Conselho de Estado teria de se pronunciar também sobre a
nomeação dos representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que
era feita pelo Presidente da República, sob proposta do Governo. Depois daquela revisão o Conselho
perdeu a competência em causa e a nomeação passou a ser de iniciativa do Presidente, ouvido o execu-
tivo (v. artigos 19.º e 33.º da Lei Constitucional n.º 1/2004, de 24 de julho; Monteiro, 2010, pp. 253-254
e 386-389). Na primeira modalidade podia existir uma situação de conflitualidade, estando em causa um
poder partilhado, mas não se encontrou registo de qualquer ocorrência em que tal se tenha verificado.
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Dada a composição deste órgão, com uma proporção significativa de membros

inerentes, as decisões podem não ir no sentido mais favorável às intenções implícitas

na convocatória, mas uma ocorrência desse tipo, nos casos mencionados no parágrafo

anterior, podendo ser favorável ou desfavorável ao executivo, não configura um ato do

próprio Presidente. Quando muito, condiciona o ato subsequente, sem o impedir, da-

da a natureza meramente consultiva dos pareceres emitidos (v. Canotilho & Moreira,

1991b, pp. 55-56; Novais, 2010, p. 143).

Ao contrário, quando o Presidente reúne o Conselho de Estado sem a tal estar

obrigado, a própria convocatória pode revelar a intenção de influenciar a ação do exe-

cutivo e ser favorável ou desfavorável ao Governo, em função da agenda e das circuns-

tâncias do momento.

Após a criação do Conselho de Estado, em 1982, e até ao final do segundo

mandato de Cavaco Silva, este órgão reuniu 62 vezes, com a distribuição que se pode

ver na Figura seguinte.

Figura V/12: Reuniões do Conselho de Estado, por mandato presidencial

Fonte: Serviços de Documentação e Arquivo da Presidência da República1166 e comunicação social.1167

1166 Listagem anexa a mensagem de correio eletrónico de 18 de maio de 2017, subscrita pelo Diretor de
Serviços de Documentação e Arquivo da PR, em resposta a pedido formulado no âmbito da presente
investigação.
1167 V. Apêndice C. Para melhor perceção dos atos analisados nos Pontos V.3 e V.4 foram elaboradas
Tabelas temáticas e diacrónicas, inseridas no Apêndice C. Delas constam, além dos elementos identifica-
tivos de cada decisão ou intervenção presidencial, a menção dos Decretos do PR correspondentes, se
existirem, bem como as referências dos artigos da imprensa consultados, que incluem os mencionados
no texto, como suporte dos factos descritos, e outros que podem ser vistos complementarmente.
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I

Sampaio
II Cavaco I Cavaco II
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As reuniões realizaram-se nas datas constantes da Tabela V/17, assinalando-se

a sombreado as de caráter obrigatório,1168 correspondendo as demais datas a convoca-

tórias feitas ao abrigo do artigo 145.º/e da CRP.

Tabela V/17: Data das reuniões do Conselho de Estado, por mandato presidencial
Ramalho Eanes Mário Soares Jorge Sampaio Cavaco Silva

II Mandato I Mandato II Mandato I Mandato II Mandato I Mandato II Mandato
29-12-82 22-04-86 16-04-91 18-06-96 19-04-01 22-02-07 31-03-11
18-01-83 03-07-86 30-10-91 15-04-97 26-09-01 02-03-07 25-10-11
20-01-83 29-07-86 21-05-92 06-10-97 27-12-01 15-06-07 21-09-12
14-07-83 02-09-86 10-03-93 16-01-98 16-07-02 15-06-09 20-05-13
30-03-84 06-01-87 31-07-98 06-02-03 03-02-10 03-07-14
07-11-84 21-03-87 14-12-98 19-03-03 29-10-10 26-01-15
21-01-85 22-04-87 05-03-99 17-12-03
31-01-85 28-04-87 19-04-99 09-07-04
17-06-85 09-03-88 14-05-99 10-12-04
20-06-85 28-03-89 10-09-99 15-07-05
26-06-85 28-02-90 10-07-00

10-01-91 01-03-01
17-01-91

11 13 4 12 10 6 6
Fonte: Serviços de Documentação e Arquivo da Presidência da República.

V.3.1.1 Ramalho Eanes

Das onze reuniões realizadas durante o segundo mandato do Presidente Eanes,

três foram convocadas ao abrigo do artigo 145.º/a da CRP para que o Conselho de Es-

tado se pronunciasse sobre a dissolução da Assembleia da República.1169

Para além dessas, as reuniões de 29 de dezembro de 1982, 14 de julho de

1983,1170 30 de março de 1984 e 7 de novembro do mesmo ano, destinaram-se a tratar

da elaboração e aprovação do regimento1171 do próprio Conselho.

1168 Convocadas nos termos das alíneas a), em vigor, e c), vigente entre as revisões constitucionais de
1982 e de 2004, do art.º 145.º da CRP.
1169 Em 1985, a primeira reunião não foi conclusiva, realizando-se outra seis dias depois (v. Anunciação,
1985, janeiro 26; “Conselho de Estado analisou”, 1985, fevereiro 1; Anunciação, 1985, fevereiro 2).
1170 Depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas de 25 de abril de 1983 e antes da reali-
zação desta reunião, Mário Soares terá solicitado ao Presidente Eanes que convocasse o Conselho de
Estado. O futuro Primeiro-Ministro pretenderia que nessa reunião participasse o Governador do Banco
de Portugal e que o órgão de consulta do Presidente fizesse uma avaliação da “real situação económica
e financeira” e do “endividamento externo assumido pelos governos da AD” (in Carvalho, 1983, abril
30). O pedido não foi acolhido e a decisão de Eanes, não admitindo que o Conselho fosse envolvido no



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

379

A sessão de 30 de março de 1984 incluiu na agenda também um debate sobre a

questão de Timor, que foi, aliás, o ponto mais realçado na comunicação social, trans-

parecendo um diferendo entre Eanes e o Governo, defendendo o Presidente uma po-

sição mais firme em prol da independência de Timor, face ao propósito do executivo

de encetar um diálogo com a Indonésia que permitisse o reatar de relações entre os

dois países (v. “Indonésia aceita negociar”, 1984, março 30; “Indonésia receptiva”,

1984, março 30.).

Na reunião de 18 de janeiro de 1983 foi abordada a crise política desencadeada

com a demissão de Pinto Balsemão (v. Ponto V.1.1.1), manifestando-se uns conselhei-

ros a favor da dissolução da Assembleia da República e outros contra1172 (v. “Crise divi-

de também”, 1983, janeiro 19).

A 21 e a 31 de janeiro de 1985 o Conselho reuniu com uma agenda que gerou

alguma tensão entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, Mário Soares. Na sequência

da mensagem de Ano Novo, muito crítica para o Governo, e da inédita reação formal

do executivo através de comunicado do Conselho de Ministros (v. Ponto V.1.1.2), Ea-

nes entendeu necessário clarificar o “alcance de algumas disposições constitucionais

sobre o relacionamento entre órgãos de soberania” (cit. in “Reunião «relativamente

pacífica»”, 1984, janeiro 22). A este ponto somou a análise da situação económica,

matéria central no referido discurso. Após seis horas de reunião, na primeira data, foi

necessário novo encontro, que contribuiu para prolongar o clima de tensão.

Apesar da reserva que envolve os debates no Conselho de Estado, o semanário

Expresso, a partir de fontes não identificadas, resumiu as conclusões que o Presidente

extraiu na reunião do dia 21 de janeiro (v. Anunciação, 1985, janeiro 26), numa súmula

confronto partidário, balizou, de alguma forma, os respetivos limites da atuação (Carvalho, 1983, abril
30; Carvalho, 1983, maio 28; “Reunião do Conselho de Estado”, 1983, julho 15).
1171 Na primeira destas reuniões foi formada a comissão de redação do regimento e, na segunda, come-
çou a ser discutido o regimento provisório, que seria aprovado na reunião seguinte (cf. publicação no
Diário da República, I série, n.º 92, de 18 de abril de 1984). A 14 de julho de 1984 foi adotado o regimen-
to definitivo (v. Diário da República, I série, n.º 261, de 10 de novembro de 1984), depois da entrada em
vigor da Lei n.º 31/84, de 6 de setembro, que definiu o estatuto dos conselheiros. Sobre estas reuniões
v. ainda: “Posse de três membros”, 1982, dezembro 30; “Reunião do Conselho de Estado”, 1983, julho
15; “Conselho de Estado com novos”, 1984, novembro 7.
1172 O Diário de Notícias, invocando “fonte segura”, noticiou um empate entre as opiniões favoráveis e
contrárias à dissolução (v. “Crise divide também”, 1983, janeiro 19).
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que coincide com o comunicado que a Presidência da República sentiu necessidade de

divulgar após a conclusão da agenda, na reunião seguinte (cf. texto publicado na ínte-

gra no Expresso de 2 de fevereiro de 1985, p. 2). Neste documento Eanes afirma o seu

entendimento quanto ao poder de que dispõe para “se dirigir diretamente ao país”,

sublinhando que a “solidariedade institucional… não encara a obrigação de silêncio

particularmente em situações graves da vida nacional”. Acrescenta que “o Governo

não depende da confiança ou da concordância políticas do Presidente”, mas o poder

de o demitir “para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas”

depende “de um juízo da exclusiva responsabilidade e competência” do chefe do Esta-

do. Termina, reafirmando, quanto à situação económica, o que tinha dito na mensa-

gem de Ano Novo, mantendo, assim, o enfrentamento com o Primeiro-Ministro.

As últimas três reuniões do mandato, a 17, 20 e 26 de junho de 1985, destina-

ram-se a analisar a crise decorrente da queda do Governo do “Bloco central” (v. Ponto

V.1.1.2), tendo a primeira sido convocada sem invocação do 145.º/a da CRP e as res-

tantes ao abrigo deste preceito constitucional (v. “Conselho de Estado esteve reuni-

do”, 1985, junho 18; “Conselho de Estado não foi conclusivo”, 1985, junho 21; “Maio-

ria dos conselheiros de Estado”, 1985, junho 27).

Das notícias sobre a reunião de 17 de junho não resulta nenhum facto que pos-

sa ser interpretado como favorável ou desfavorável ao Governo demissionário, exis-

tindo apenas menção aos “esforços [de Eanes] para evitar a dissolução” da AR (“Conse-

lho de Estado esteve reunido”, 1985, junho 18).

Em síntese, as reuniões do Conselho de Estado de 30 de março de 1984 e 21 e

31 de janeiro de 1985 têm um sentido inter-relacional  de tipo “conflitual”, enquanto,

nas restantes, o sentido é de tipo “neutro”. 1173

Na Tabela I do apêndice D1174 está explicitado o critério que conduziu ao valor

de intensidade que a seguir se indica, a partir das notícias publicadas no Diário de No-

tícias e no Expresso.1175

1173 Por razões de economia de espaço, os atos do PR tratados nos Pontos V.3 e V.4 que mereçam a
classificação de “neutro” (cf. Capítulo IV) constarão apenas do Apêndice C, onde essa mesma classifica-
ção fica evidenciada, com o correspondente valor de intensidade igual a zero.
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Tabela V/18: Reuniões do Conselho de Estado (sentido e intensidade da interação) –
Ramalho Eanes II

Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código
30-03-1984 Eanes II Soares II Conflitual 0,05 OPRS 1
21-01-1985 Eanes II Soares II Conflitual 0,13 OPRS 2
31-01-1985 Eanes II Soares II Conflitual 0,05 OPRS 3

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 1 do Apêndice C.

V.3.1.2 - Mário Soares

Foi no primeiro mandato de Mário Soares que o Conselho de Estado reuniu

mais vezes, tendo sido convocado logo para 22 de abril de 1986, pouco tempo depois

da investidura do Presidente, apenas para aprovar atas e pronunciar-se sobre questões

de funcionamento (v. “Conselho de Estado reuniu-se”, 1986, abril 23).

As reuniões de 3 de julho de 1986 e de 28 de abril de 1987 tiveram caráter

obrigatório, destinando-se à formulação de pareceres sobre a nomeação do Ministro

da República para os Açores e sobre a dissolução da Assembleia da República, respeti-

vamente (v. “Conselho de Estado favorável”, 1986, julho 4; “Mário Soares considerou

inoportuna”, 1987, abril 29).1176

As negociações com a China relativas a Macau foram objeto de quatro reuni-

ões,1177 a questão de Timor foi tratada em duas1178 e a situação decorrente da Guerra

do Golfo noutras duas,1179 não se tendo suscitado nenhuma divergência de fundo en-

tre o Presidente e o Governo em relação a estas matérias (v. Tabela 1 do Apêndice C).

A 2 de setembro de 1986 o Conselho pronunciou-se sobre uma questão de

bandeiras, quando se discutia o tratamento protocolar a dar ao símbolo da Região Au-

1174 No Apêndice D é apresentada a análise das notícias que determina a definição do sentido e da inten-
sidade da ação do Presidente da Republica (cf. Capítulo IV). Não se incluem as situações em que é notó-
ria, à partida, a ausência de qualquer efeito de sentido cooperante ou conflitual, as quais são sempre
incluídas no Apêndice C, juntamente com as restantes.
1175 As mesmas fontes e critérios serão empregues para avaliar todas as situações deste ponto V.3.1.
1176 Tratando-se, na altura, de pareceres necessários, nos termos da Constituição (v. nota 1165), não
relevam para a ponderação feita no presente Capítulo, tal como os relativos à dissolução da AR.
1177 Reuniões realizadas a 6 de janeiro e 21 de março de 1987, 28 de março de 1989 e 28 de fevereiro de
1990 (v., respetivamente, “Negociações com a China”, 1987, janeiro 7; “Cavaco Silva fez «ampla exposi-
ção»”, 1987, março 22; “Conselho de Estado reúne unanimidade”, 1989, março 29).
1178 29 de julho de 1986 e 9 e março de 1988 (v. “Timor deve ser julgado”, 1986, julho 30; “Aumentam
apoios”, 1988, março 10).
1179 10 e 17 de janeiro de 1991 (v. “Forças de segurança em «semiprevenção»”, 1991, janeiro 11; “Soa-
res entende desfecho do Golfo”, 1991, janeiro 17).
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tónoma dos Açores, e a 22 de abril de 1987 debateu a situação política no quadro da

aprovação da moção de censura do PRD ao primeiro executivo de Cavaco Silva (v. Pon-

to V.1.1.3).1180 Esta última reunião é a única a merecer ponderação no contexto da

avaliação da interação entre o Governo e o Presidente da República, uma vez que de

nenhuma das outras se pode extrair um resultado favorável ou desfavorável ao execu-

tivo.

Face à posição crítica do Presidente em relação à moção que derrubou o Go-

verno e à opinião expressa pela maioria dos conselheiros, no sentido da dissolução da

Assembleia da República, em consonância com os desejos do Primeiro-Ministro, a con-

vocação do Conselho de Estado, em momento prévio à reunião de 28 de abril de 1987,

convocada nos termos do artigo 145.º/a da CRP, foi, inequivocamente, de sentido co-

operante com o Governo cessante (v. “Conselho de Estado favorece eleições”, 1986,

abril 23; “O que se disse em Belém”, 1987, abril 25).1181

Apesar da crispação no seu relacionamento com Cavaco Silva no decurso do se-

gundo mandato, Mário Soares não escolheu o Conselho de Estado como palco de con-

fronto institucional.

Este foi o período, de todos os abrangidos pela investigação, em que menos ve-

zes os conselheiros foram convocados. Participaram apenas em duas reuniões obriga-

tórias, a 16 de abril e 30 de outubro de 1991, para emitir pareceres sobre a nomeação

dos representantes da República para os Açores e para a Madeira, e em duas outras, a

21 de maio de 1992 e a 10 de março de 1993, para analisar, respetivamente, o Tratado

de Maastricht e a situação de Timor (v. “Conselho de Estado fecha ciclo”, 1991, abril

17; “Conselho de Estado dá luz verde”, 1991, outubro 31; “Mário Soares tem a última

palavra”, 1992, maio 22; Negreiros, 1993, março 11).

De nenhuma destas reuniões resultou qualquer facto relevante no contexto do

presente Capítulo.

1180 Sobre estas duas reuniões ver: “Mário Soares não pediu”, 1986, setembro 3; “Longa reunião”, 1987,
abril 23.
1181 V. ainda ponto V.1.1.3 e ponderação do sentido e da intensidade da decisão na Tabela 1 do Apêndi-
ce D.
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Tabela V/19: Reuniões do Conselho de Estado (sentido e intensidade da interação) –
Mário Soares

Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código
22-04-1987 Soares I Cavaco I Cooperante 0,05 OPRS 4

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 1 do Apêndice C.

V.3.1.3 Jorge Sampaio

Aproximando-se o momento da conclusão das negociações com a China para a

transferência da soberania de Macau, não é de estranhar que seis das doze reuniões

do Conselho de Estado convocadas por Jorge Sampaio se destinassem ao acompanha-

mento dessa situação.1182

Em duas das referidas reuniões a agenda incluiu ainda a apreciação de um pe-

dido de levantamento da imunidade do Presidente do Governo Regional da Madeira,

enquanto conselheiro de Estado, para poder responder num processo sobre abuso de

liberdade de imprensa. O tema começou a ser tratado na reunião de 18 de junho de

1996, mas só foi votado a 15 de abril de 1997, tendo sido recusado o levantamento da

imunidade, por nove votos neste sentido e cinco em sentido contrário (v. Rocha, 1996,

junho 19; Rocha e Vale, 1997, abril 16).

A evolução da situação de Timor, com o aumento da pressão internacional so-

bre a Indonésia e a expetativa de um acordo negociado para a autodeterminação da

antiga colónia, impôs a agenda de três reuniões, que tiveram lugar a 31 de julho de

1998 e a 19 de abril e 10 de setembro de 1999, num clima de grande consenso institu-

cional (v. Novais, 2010, p. 235; Albino, 1998, agosto 1; Silva, 1999, abril 24; “Conselho

de Estado apoia envio”, 1999, setembro 11).

Para 6 de outubro de 1997 foi agendado o parecer obrigatório sobre a proposta

de nomeação dos representantes da República para as regiões autónomas dos Açores

e da Madeira (v. Simas, 1997, outubro 7).

1182 Reuniões de 18 de junho de 1996, 15 de abril de 1997, 16 de janeiro e 14 de dezembro de 1998 e 5
de março e 14 de maio de 1999 (v. Rocha, 1996, junho 19; Rocha & Vale, 1997, abril 16; “Conselho de
Estado quer segurança”, 1998, janeiro 17; Mascarenhas, 1998, dezembro 15; “Conselho de Estado apro-
va autonomia”, 1991, maio 7; “Portugal disposto a colaborar”, 1999, maio 15).
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Nas duas últimas vezes que reuniram durante este período os conselheiros de-

bruçaram-se sobre questões de funcionamento do próprio órgão, designadamente a

confirmação do caráter sigiloso das suas atas e a revisão do regimento para consagra-

ção no mesmo do tempo de duração da obrigatoriedade de sigilo (v. “Actas continuam

em segredo”, 2000, julho 11; Henriques, 2001, março 2).

Como no último mandato de Mário Soares, neste, do seu sucessor, nenhuma

convocatória do órgão de aconselhamento do Presidente é suscetível de valoração de

sentido positivo ou negativo, por inexistência de situações que o justifiquem.

Ao contrário, a agitação política que marcou o segundo mandato do Presidente

Sampaio refletiu-se no Conselho de Estado.

Desde logo porque duas das dez reuniões foram convocadas em cumprimento

do preceituado no artigo 145.º/a da CRP, para emissão de parecer sobre a dissolução

da Assembleia da República, em 2001 e em 2004.1183

Depois, porque a intervenção dos Estados Unidos e aliados no Iraque, em 2003,

suscitou um debate interno sobre o papel de Portugal nesse contexto, que será trata-

do mais detalhadamente no Ponto V.3.6, e que passou pelo Conselho de Estado, con-

vocado duas vezes expressamente para analisar este assunto.

Por fim, porque a reunião de 9 de julho de 2004, agendada para análise da situ-

ação política no momento da demissão de Durão Barroso, decorreu no quadro de uma

das situações mais complexas de toda a década de Jorge Sampaio como Presidente (v.

Ponto V.1.2.1).

Ainda assim, o pouco que se escreveu na imprensa especificamente sobre esta

reunião do Conselho de Estado (v. Henriques, Almeida & Lourenço,2004, julho 10; Si-

mas, 2004, julho 10) não é de molde a permitir extrair da sua convocação vantagem ou

desvantagem para o Governo em funções.1184

1183 Reuniões de 27 de dezembro de 2001 e de 10 de dezembro de 2004 (v. Henriques, 2001, dezembro
28; Figueiredo, 2004a, dezembro 11).
1184 Diferentemente do desfecho que a situação acabou por ter, com a opção presidencial de nomear
Pedro Santana Lopes para o cargo de Primeiro-Ministro. Apesar de esta decisão ter sido anunciada após
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As questões europeias também estiveram presentes na agenda do Conselho de

Estado, que, em 16 de julho de 2002, se debruçou sobre a reforma dos Tratados da

União e, em 15 de julho de 2005, sobre a forma como em Portugal se estava a acom-

panhar o debate associado ao Tratado Constitucional, após o fracasso dos referendos

em França e na Holanda (v. “Conselho de Estado debate reforma”, 2002, julho 17; Lei-

te, 2005, julho 16).

Em nota emitida depois desta última reunião o Presidente sublinhou que o

momento era preocupante, a informação disponível para os cidadãos era insuficiente e

que seria imperioso construir um “amplo consenso nacional” em torno da matéria (Lei-

te, 2005, julho 16). Apesar do tom preocupado e crítico, Jorge Sampaio remete, de

forma algo difusa, a responsabilidade pelo aprofundamento da reflexão para “a As-

sembleia da República, o Governo, os partidos políticos e a sociedade portuguesa” (cf.

reprodução parcial da nota em causa in Leite, 2005, julho 16).

Ficam, assim, como únicos casos a incluir na avaliação ponderada nos termos

da metodologia apresentada no Capítulo IV, as reuniões relativas à intervenção ameri-

cana no Iraque. Apesar do desacordo de Jorge Sampaio em relação a essa intervenção

e da sua firme oposição ao envolvimento de forças portuguesas (v. Ponto V.3.6), a aná-

lise das notícias aponta para uma situação de sentido conflitual apenas na reunião de 3

de fevereiro de 2003 (v. Tabela 1 do Apêndice D).

Tabela V/20: Reuniões do Conselho de Estado (sentido e intensidade da interação) –
Jorge Sampaio

Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código
03-02-2003 Sampaio II Barroso Conflitual 0,05 OPRS 5

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 1 do Apêndice C.

a reunião do Conselho de Estado, a convocatória para a reunião deste órgão apontava para que os seus
membros se pronunciassem sobre as duas hipóteses em aberto (dissolução da AR ou indigitação de
novo PM) e o resultado não foi conclusivo, não se tendo realizado votação e existindo mesmo um núme-
ro de opiniões favoráveis à dissolução superior às que preconizavam a formação de novo Governo (v.
Ponto V.1.2.1; Gabriel, 2007, pp. 193-196; Henriques, Almeida & Lourenço, 2004, julho 10).
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V.3.1.4 Cavaco Silva

A participação das Forças Armadas portuguesas em missões no estrangeiro foi a

única matéria que justificou a convocação do Conselho de Estado por mais do que uma

vez, no primeiro mandato de Cavaco Silva. A 22 de fevereiro de 2007 o Presidente quis

ouvir os conselheiros sobre os critérios que deviam presidir ao empenhamento de for-

ças, GNR incluída, fora do território nacional, não se registando divergências com o

Governo em torno desta questão. A 15 de junho de 2009, debateu-se o reforço do con-

tingente destacado no Afeganistão, terminando a reunião sem a divulgação de qual-

quer nota informativa, embora, anteriormente, Cavaco Silva tenha expressado conso-

nância com o executivo quanto à importância da missão em causa.1185

Unânime foi o parecer emitido na reunião de 2 de março de 2007 sobre a disso-

lução da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, na sequência da demissão do

Presidente do Governo Regional, em protesto contra a Lei de Finanças das Regiões

Autónomas.1186 Apesar das divergências registadas no parlamento no momento da

discussão e aprovação deste diploma, que contou com os votos favoráveis apenas do

PS, a sessão do Conselho foi breve e consensual (v. “Conselho de Estado unânime”,

2007, março, 3).

Outro protesto a propósito da Lei das Finanças das Regiões Autónomas foi pro-

tagonizado, dois anos mais tarde, por José Sócrates, então Primeiro-Ministro de um

Governo minoritário, que ameaçou demitir-se se uma coligação negativa, à esquerda e

à direita do PS, convergisse para aprovar na Assembleia da República uma alteração de

iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira (v. Silva, 2017, pp. 380-385). O assunto

foi abordado no Conselho de Estado que estava convocado para 2 de fevereiro de

2012, tendo sido divulgado um comunicado no qual este órgão consultivo manifesta o

desejo de que “predomine o espírito de diálogo frutuoso na Assembleia da República”

(cit. in Sá, 2010, fevereiro 4). A proposta de alteração da Lei acabou por ser aprovada

dois dias depois, com os votos contrários do PS e favoráveis de todos os restantes par-

tidos, a que se juntou um deputado socialista da Madeira (v. Diário da Assembleia da

1185 Sobre estas duas reuniões v. Diogo & Marcelino, 2007, fevereiro 24; Freire, 2009, junho 16.
1186 Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro.
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República, I série n.º 30/XI/1 de 6 de fevereiro de 2010, pp. 73-74), sem que Sócrates

concretizasse a ameaça de demissão.

O sentido da decisão presidencial também foi neutro, neste caso (v. Tabela 1 do

apêndice D).

A última reunião deste período foi talvez a mais singular desde 1982. A 29 de

outubro de 2010 decorreu, em simultâneo, a negociação final do projeto de Orçamen-

to do Estado para 2011, entre o Ministro das Finanças e o PSD, e a reunião do Conse-

lho de Estado convocada para apreciar esta matéria e, objetivamente, pressionar os

interlocutores envolvidos na negociação para se entenderem (v. Ponto V.1.1.6 e Hen-

riques, 2010, outubro 30; Meireles, 2010, outubro 30; Simas, 2010, outubro 30). No

final, Cavaco Silva fez uma comunicação ao país instando as partes a chegarem a acor-

do “tão rapidamente quanto possível” (cit. in Henriques, 2010, outubro 30).

Apesar de a pressão do Conselho de Estado e do Presidente estar dirigida às

duas partes, e de se perceber que este chamou a si um protagonismo incómodo para o

Primeiro-Ministro, a avaliação das notícias relevantes, acima referenciadas, sugere que

a atuação de Cavaco Silva acabou por ser cooperante com o executivo, cuja sobrevi-

vência dependia da aprovação do OE (v. Tabela I do Apêndice D).

No último período abrangido pela investigação, o Conselho de Estado reuniu

seis vezes, com a particularidade de terem sido convocadas nos termos do artigo

145.º/a da CRP a primeira reunião, realizada a 31 de março de 2011, e a última, que

teve lugar a 26 de janeiro de 2015, respetivamente para emissão de pareceres sobre as

dissoluções da Assembleia da República e da Assembleia Legislativa Regional da Ma-

deira (v. Sá, 2011, abril 1; Lourenço & Nóbrega, 2015, janeiro 27).

As restantes quatro reuniões destinaram-se à apreciação das seguintes ques-

tões de natureza orçamental, económica e financeira: i) a 25 de outubro de 2011, o

Orçamento do Estado para o ano seguinte; ii) a 21 de setembro de 2012, a crise gerada

por uma proposta governamental de reforma da “taxa social única”; iii) a 20 de maio

de 2013 e a 3 de julho de 2014, as perspetivas da economia após a conclusão do pro-
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grama de ajustamento a que Portugal estava sujeito (v. Sá, 2011, outubro 26; Meireles,

2012, setembro 22; Henriques & Marujo, 2013, maio 21; Sá, 2014, julho 4).

De todas, apenas a de 21 de setembro de 2012 configura uma situação de tipo

conflitual (v. Tabela I do Apêndice D), não tanto por ter saído do conclave qualquer

conclusão desfavorável ao executivo, mas porque o Ministro das Finanças foi obrigado

a ir explicar o pacote de austeridade em discussão, perante os conselheiros, acabando

o Conselho de Estado por dar maior visibilidade ao problema e proporcionar a oportu-

nidade para que uma multidão se manifestasse ruidosamente junto ao Palácio de Be-

lém (v. Coelho & Henriques, 2012, setembro 22; Madaíl, 2012, setembro 22; Meireles,

2012, setembro 22; Botelho & Ribeiro, 2012, setembro 23).

Da reunião de 25 de outubro de 2011 saiu apenas um apelo ao “diálogo” e ao

“consenso político” em torno dos objetivos orçamentais (Sá, 2011, outubro 26), que

poderia ser encarado como uma pressão sobre o Governo no sentido de aliviar algu-

mas das medidas mais controversas, designadamente os “cortes nos subsídios dos fun-

cionários públicos e pensionistas” (Sá, 2011, outubro 26), ou como uma “inaceitável

pressão” sobre o parlamento, no dizer dos partidos à esquerda do PS (Guerra, 2011,

outubro 27).

A análise das notícias relevantes sobre esta reunião aponta para uma ação de

sentido “neutro”, o mesmo acontecendo relativamente às duas outras, em que a

agenda foi preenchida com a situação económica na fase posterior à esperada saída da

“troika”. A de 2013 foi marcada pela falta de acordo entre os conselheiros para um

apelo ao “consenso” nas políticas económicas (v. Botelho & Lopes, 2013, maio 22) e,

na de 2014, o problema repetiu-se, acabando o comunicado final por apelar apenas a

que as forças políticas e sociais preservassem “entre si as pontes de diálogo construti-

vo” (cit. in Botelho & Almeida, 2014, julho 5).1187

Resumem-se, assim, às duas reuniões mencionadas na tabela seguinte, uma em

cada mandato, as situações em que o sentido da interação não foi de tipo neutro.

1187 V. a avaliação das notícias sobre estas reuniões na Tabela 1 do Apêndice D.
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Tabela V/21: Reuniões do Conselho de Estado (sentido e intensidade da interação) –
Cavaco Silva

Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código
29-10-2010 Cavaco I Sócrates II Cooperante 0,10 OPRS 6
21-09-2012 Cavaco II Coelho I Conflitual 0,17 OPRS 7

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 1 do Apêndice C.

V.3.2 Marcar a data das eleições para a Assembleia da República

O artigo 133.º/d da CRP confere ao Presidente da República competência para

marcar a data das eleições presidenciais, legislativas, para o Parlamento Europeu e

para os órgãos legislativos das regiões autónomas.1188

Sem prejuízo de se poder invocar uma qualquer relação indireta entre outros

atos eleitorais e a situação do Governo nacional (v. Ponto II.2.1), são as eleições para a

Assembleia da República as únicas relevantes para efeitos da avaliação feita no presen-

te Capítulo, uma vez que a respetiva data acaba por influenciar a duração do mandato

do próprio executivo.

De acordo com o critério explicitado no Capítulo IV, o sentido da interação é

neutro caso a data escolhida seja: i) a defendida tanto pelo partido que suporta o Go-

verno, ou pelo principal partido, caso se trate de uma coligação, como pela maior força

política da oposição; ii) uma data diferente da proposta por qualquer uma das referi-

das formações.

Por outro lado, o sentido da ação presidencial será cooperante ou conflitual

conforme a data coincida com a opção do partido do Governo ou com a preferência do

principal adversário, sendo diferentes as posições expressas por ambos.

No segundo mandato de Ramalho Eanes realizaram-se dois atos eleitorais: a 25

de abril de 1983 e a 6 de outubro de 1985.

No primeiro caso, o Partido Socialista, na oposição, propôs ao Presidente a data

que acabou por ser escolhida, enquanto o PSD, principal partido do Governo, apontou

1188 Sobre esta competência v. Canotilho & Moreira, 2010, p. 182; Otero, 2010, pp. 237-238.
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para 22 de maio. No segundo caso, Ramalho Eanes optou por consultar telefonicamen-

te os partidos sugerindo-lhes as datas de 5 ou 6 de outubro, não se registando diver-

gências (v. “Do 25 de Abril”, 1983, janeiro 29; “Eanes sugere”, 1985, julho 11).

Quanto a Mário Soares, convocou um ato eleitoral para a Assembleia da Repú-

blica nos primeiros cinco anos que permaneceu em Belém e dois no período seguinte.

Não foi encontrado registo de divergência entre os principais partidos relativa-

mente às datas escolhidas.

As notícias dos vários jornais1189 consultados sobre as eleições de 19 de julho de

1987 dão conta de divergências quanto à dissolução da Assembleia da República mas

nada referem em relação à data escolhida, excecionando uma declaração do Presiden-

te reconhecendo que os prazos legais impuseram uma opção que não foi a melhor,

mas “se julho é mau, outubro seria pior” (cit. in “Estou convencido”, 1987, abril 29).

Em 1991, a data de 6 de outubro mereceu o acordo de todos os partidos, com

exceção do CDS, que preferia 22 de setembro, enquanto, para as eleições seguintes, o

consenso foi generalizado relativamente ao dia 1 de outubro de 1995 (v. Moral, 1991,

maio 16; “Legislativas a 1 de Outubro”, 1995, maio 23).

Jorge Sampaio, durante o seu primeiro mandato, convocou eleições legislativas

para 10 de outubro de 1999, indo ao encontro da posição assumida pelo PSD, então na

oposição, enquanto o PS, que apoiava o XIII Governo Constitucional, em funções, de-

fendia a data de 26 de setembro (v. “Legislativas a 10 de Outubro”, 1999, julho 11).

Esta diferença de duas semanas era importante para o PSD, cujo líder, Durão Barroso,

tinha sido eleito cerca de dois meses e meio antes da convocação do ato eleitoral (v.

Lourenço & Pereira, 2002, julho 12), depois da inesperada demissão do seu antecessor,

Marcelo Rebelo de Sousa (v. Matos, 2012, pp. 598-603).

1189 Diário de Notícias, Diário de Lisboa e Capital (v. “Mário Soares considerou inoportuna”, 1987, abril
29; “Estou convencido”, 1987, abril 29; “PS preferia formar Governo”, 1987, abril 28, respetivamente).
Também foi consultado o Expresso de 25 de abril e de 1 de maio de 1987, edições imediatamente ante-
rior e posterior ao anúncio da decisão do PR, não tendo sido encontrada referência à escolha da data
das eleições.
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No período seguinte na presidência, Sampaio convocou eleições para 17 de

março de 2002 e para 20 de fevereiro de 2005, sem consenso dos maiores partidos

quanto às datas, mas também sem que as divergências impliquem uma classificação

daquelas decisões como de tipo conflitual ou cooperativo. De facto, em 2002, o PSD

manifestou preferência por um prazo curto para a marcação do ato eleitoral, admitin-

do a data escolhida como o limite por si aceitável, enquanto o PS pretendia um dia na

segunda quinzena de março, acabando o Presidente por satisfazer ambos. Já em 2005,

o PS propôs 13 de fevereiro e o PSD 27 do mesmo mês, optando o Presidente por uma

decisão salomónica, entre ambas as datas (v. Henriques, 2001, dezembro 28; Almeida,

2004, dezembro 10).

Com Cavaco Silva repetiu-se o ciclo de um ato eleitoral para a Assembleia da

República no primeiro mandato e dois no segundo.

Cumprida a X Legislatura, com o PS em maioria absoluta, foram convocadas

eleições para 27 de setembro de 2009, com uma divergência de fundo entre o PSD e os

restantes partidos, batendo-se aquele pela simultaneidade das legislativas e das autár-

quicas, previstas para a mesma altura. O Presidente optou por acolher os argumentos

contrários a esta hipótese, escolhendo uma data1190 que evitasse a coincidência dos

dois atos no mesmo dia, como pretendia o PS (v. Gomes, 2009, junho 25; Sá, 2009,

junho 25; Rodrigues, 2009, junho 28).

No mandato seguinte, as eleições antecipadas de 5 de junho de 2011, foram

marcadas para o dia proposto por PS, no Governo, e demais partidos de esquerda,

enquanto o PSD e o CDS apontavam para 29 de maio, devendo a decisão ser conside-

rada como cooperante com o executivo cessante, de acordo com os critérios seguidos

(v. Guerra, 2011, março 26).

Quanto às legislativas de 4 de outubro de 2015, a data não foi a que PSD e PS

preferiam, que era 27 de setembro, mas foi considerada aceitável para ambos, segun-

do declararam (v. Lopes, 2015, julho 22).

1190 Cavaco Silva referiu que a data acabou por ser aceite por todos, uma vez definido que as eleições
não seriam simultâneas. Ainda assim, a decisão contrariou, de forma evidente, as pretensões do PSD e
foi ao encontro dos desejos do PS (v. Rodrigues, 2009, junho 28).
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Em conclusão, relativamente a todos os mandatos analisados, os quatro atos

eleitorais que relevam para a ponderação feita no presente Capítulo são os de 1983,

1999, 2009 e 2011.

Tabela V/22: Convocação de eleições legislativas (sentido e intensidade da interação)
Data1191 Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código

04-02-1983 Eanes II Balsemão II Conflitual 0,50 OPRS 8
17-07-1999 Sampaio I Guterres I Conflitual 0,50 OPRS 9
09-07-2009 Cavaco I Sócrates I Cooperante 0,50 OPRS 10
07-04-2011 Cavaco II Sócrates II Cooperante 0,50 OPRS 11

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 2 do Apêndice C.

V.3.3 Dirigir mensagens à AR

Os poderes presidenciais de dirigir mensagens à Assembleia da República (art.º

133º/d da CRP) e de se pronunciar sobre emergências graves (art.º 134.º/e da CRP)

poderiam ser tratados conjuntamente, neste ponto, não apenas por uma questão de

sistematização, mas também porque nada impede que o Presidente se pronuncie so-

bre uma emergência grave através de mensagem à Assembleia da República.

No entanto, não sendo fácil identificar, de entre as intervenções dos Presiden-

tes, as que podem corresponder àquela segunda situação, dado que, por norma,

quando faz uma comunicação ao país, o chefe do Estado não invoca nenhum preceito

constitucional, e o conceito de emergência grave não está tipificado de forma perentó-

ria, todas as comunicações, com maior ou menor solenidade, são analisadas juntamen-

te com discursos e outras intervenções, no Ponto V.4.1192

Fora do contexto do processo legislativo, tratado no Ponto V. 2, designadamen-

te do veto e da promulgação de diplomas do parlamento, tem sido reduzido o número

de mensagens do chefe do Estado à Assembleia da República.

No segundo mandato e após a entrada em vigor da revisão constitucional de

1982, Ramalho Eanes enviou apenas três mensagens ao parlamento, não relacionadas

com o processo legislativo.

1191 É adotada como data da decisão presidencial a do Decreto de convocação das eleições.
1192 Sobre o conceito de “emergência grave” v. Canotilho & Moreira, 2010, p. 193.
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A primeira delas, datada de 30 de dezembro de 1983, não tem nenhuma rele-

vância no relacionamento entre o chefe do Estado e o executivo. Tratou-se de chamar

a atenção da Assembleia da República para a necessidade de clarificar “a quem deve

ser atribuída a função de representação do órgão de soberania «Tribunais»”, uma vez

que a legitimidade para tal era reclamada tanto pelo Presidente do Supremo Tribunal

de Justiça, como pelo Presidente do Tribunal Constitucional (v. mensagem in Diário da

Assembleia da República, I série, n.º 61, de 11 de janeiro de 1984, pp. 2697-2698).

Em plena crise provocada pela dissolução da coligação entre o PS e o PSD que

suportava o Governo do “Bloco central”, Ramalho Eanes endereçou nova mensagem

ao parlamento, lida na reunião plenária de 18 de junho de 1985 (v. Diário da Assem-

bleia da República, I série, n.º 93, de 19 de junho de 1985, pp. 3465-4366), contendo

um apelo para que em sede parlamentar se encontrasse uma solução que permitisse

evitar eleições antecipadas (v. Ponto V.1.1.2). Trata-se de uma mensagem suscetível

de avaliação de acordo com os critérios estabelecidos no Capítulo IV, tendo por base

as notícias publicadas nos jornais escolhidos para o efeito (v. “Dissolução só poderá ser

evitada”, 1985, junho, 19; “Presidente considera dissolução”, 1985, junho, 19).

Antes da mensagem, o PSD exigia publicamente, pela voz do novo líder, Cavaco

Silva, a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições (v. “Sociais-

democratas propõem”, 1985, junho 15), enquanto Mário Soares fazia um apelo solene

a um “esforço patriótico” para a formação de novo Governo (v. “Soares propõe esforço

patriótico”, 1985, junho 14). Em reação à mensagem, o PS insistiu na solução que Ea-

nes defendia no apelo ao parlamento, aceitando um executivo presidido por um inde-

pendente (v. “PS quer maioria em Governo”, 1985, junho 22), mantendo o PSD a sua

posição (v. “Partidos reagem”, 1985, junho 19). As notícias publicadas sobre a mensa-

gem, no dia imediato, sugerem uma interação de tipo cooperante em relação ao Pri-

meiro-Ministro (v. avaliação na Tabela II do Apêndice D).

A última mensagem do Presidente Eanes tem a data de 8 de novembro de 1985

e contém um apelo para que a Assembleia aprove a legislação necessária a adequar o

regime das eleições presidenciais em função das alterações introduzidas na Constitui-

ção com a revisão de 1982, uma vez que se aproximava o prazo para ele próprio con-
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vocar esse ato eleitoral. Após a leitura da mensagem, o Presidente da Assembleia ex-

plicou que o assunto já tinha sido tratado na conferência de líderes, ficando o debate

na generalidade dos diplomas em causa agendado precisamente para a sessão em que

os deputados conheceram a comunicação presidencial (v. Diário da Assembleia da Re-

pública, I série, n.º 3, de 13 de novembro de 1985, pp. 53-54).

Tal como aconteceu com a primeira, esta mensagem tem um efeito inter-

relacional de tipo “neutro”, ao contrário da única deste período que figura na Tabela

V/23.

Mário Soares reservou para o segundo mandato o envio de mensagens à As-

sembleia da República, fora do contexto do processo legislativo.1193

Na reunião plenária de 5 de junho de 1991 foi lida a mais controversa das qua-

tro mensagens que o Presidente endereçou ao parlamento entre 1991 e 1996. O tema

era a comunicação social e, em particular, o modelo de gestão da televisão pública.

Após tecer algumas críticas diretas à RTP e refletir sobre a situação dos meios de co-

municação, em geral, Soares defendeu a necessidade de “um modelo organizativo que

evite a interferência do poder político” naquela estação televisiva (in: Diário da As-

sembleia da República, I série, n.º 88, de 6 de junho de 1991, pp. 2880-2882).

Como seria de esperar, a intervenção do Presidente suscitou fortes reações do

PSD, a começar nos deputados, logo após a leitura no plenário, e apareceu publica-

mente como um momento de confronto com o executivo (v. “Reações à mensagem do

PR”, 1991, junho 6; Costa, 1991, junho 8).

Em 31 de Maio de 1995 a Assembleia reuniu em sessão solene para a abertura

da Conferência Interparlamentar de Lisboa por Timor Leste. Nessa sessão foi lida uma

mensagem do Presidente Mário Soares associando-se à iniciativa e defendendo a reali-

zação de um referendo para que “os timorenses possam exercer o seu direito à auto-

determinação” (in: Diário da Assembleia da República, I série, n.º 82, de 1 de junho de

1995, p. 2632). Uma mensagem amplamente consensual entre órgãos de soberania.

1193 Nesse contexto, enviou as mensagens referentes aos vetos (v. Ponto V.2.2) e uma outra a propósito
da promulgação do Decreto da Assembleia da República n.º 212/V, Reforma do Tribunal de Contas (in
Diário da Assembleia da República n.º 108, de 22 de setembro de 1989, p. 5240).
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A terceira mensagem de Mário Soares, lida no plenário da Assembleia a 7 de

fevereiro de 1996, apelava à aprovação de uma amnistia para os membros das Forças

Populares 25 de Abril. Era um tema em que o Presidente insistia,1194 ao considerar que

era tempo de pôr ponto final num processo “que há tantos anos se arrasta, ingloria-

mente e com manifesto desprestígio para a Justiça” (in: Diário da Assembleia da Repú-

blica, I série, n.º 36, de 8 de fevereiro de 1996, pp. 1006-1007).

Poucos dias depois, os deputados do PS apresentaram uma proposta de lei que

foi aprovada a 2 de março de 1996, como os votos dos proponentes, do PCP e do PEV,

satisfazendo as pretensões de Mário Soares, ainda a tempo de ser ele a promulgar o

novo diploma (Lei n.º 9/96, de 23 de março, promulgada a 6 do mesmo mês).

Apesar da convergência de posições entre o Presidente e o partido do Governo,

a mensagem teve um efeito de sentido “neutro”. Tratou-se de um apelo dirigido aos

deputados em geral, não afetando o executivo.1195

A última mensagem do mandato foi apresentada a 9 de fevereiro de 1996. Ne-

la, Mário Soares, a poucas semanas de deixar a presidência, informava que aceitara

presidir à Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos, cuja atividade culmina-

ria com uma conferência a realizar em Lisboa, durante a Expo 98, sob a égide das Na-

ções Unidas, e desenvolvia um reflexão sobre a importância dos oceanos para a huma-

nidade e para Portugal. Terminava apelando à urgente ratificação da Convenção das

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assacando ao Governo a responsabilidade pelo

facto de isso ainda não se ter concretizado, decorridos 13 anos sobre a respetiva assi-

natura (v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 38, de 10 de fevereiro de

1996, pp. 1083-1085). Dos jornais consultados, o Expresso não se refere a esta mensa-

gem, analisando apenas a relativa à amnistia, enquanto o Diário de Notícias destacou a

criação da Comissão Mundial, referindo a necessidade de ratificação da Convenção,

sem qualquer sinal de crítica ao Governo (v. “Portugal regressa ao mar”, 1996, feverei-

ro, 10).

1194 Como recorda na mensagem, Soares já tinha reunido com o Presidente da AR e com os líderes par-
lamentares, cerca de cinco anos antes, a quem solicitara que o caso fosse “abrangido pela lei da amnis-
tia que, então, estava a ser discutida (in: Diário da Assembleia da República, I série, n.º 36, de 8 de feve-
reiro de 1996, p. 1006).
1195 Sobre esta mensagem v. Teixeira, 1996, fevereiro 7; Sá, 1996, fevereiro 8.
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De todas estas mensagens apenas a primeira teve, inequivocamente, um senti-

do conflitual (v. avaliação na Tabela II do Apêndice D).

Quem mais recorreu ao envio de mensagens à Assembleia da República, no pe-

ríodo e no quadro em análise, foi Jorge Sampaio, com duas no primeiro mandato e

quatro no segundo.1196

A primeira mensagem invocou o 50.º Aniversário da Declaração Universal dos

Direitos do Homem, na sessão plenária da Assembleia da República de 9 de dezembro

de 1998, que tinha essa efeméride na agenda. Foi um texto consensual, que terminou

com a evocação da questão de Timor e um apelo para a intervenção da comunidade

internacional (v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 26, de 11 de dezembro

de 1998, pp. 930-931).

A 12 de fevereiro de 1999, Jorge Sampaio fez saber aos deputados que não se

deslocara à Jordânia para participar nas exéquias do Rei Hussein por “impossibilidade

objetiva” de conseguir o necessário consentimento prévio do parlamento, deixando

em aberto a necessidade de encontrar uma solução para situações futuras. Após a lei-

tura, a questão suscitou certa controvérsia, com alguns deputados a destacarem o fac-

to de o Presidente não ter chegado a formalizar o pedido (v. Diário da Assembleia da

República, I série, n.º 48, de 13 de fevereiro de 1999, pp. 1761-1763).

Para efeitos do presente Capítulo, estas duas mensagens são, manifestamente,

de sentido “neutro”.

Em 2001, reagindo aos acontecimentos de 11 de setembro, nos Estados Unidos

da América, o Presidente Sampaio endereçou ao parlamento português uma mensa-

gem, lida na sessão de 19 do mesmo mês, através da qual condenou os atentados,

1196 Para além destas e das que fundamentam os vetos de diplomas da AR (v. Ponto V.2.2), Sampaio
enviou quatro mensagens a propósito da promulgação dos seguintes Decretos da AR: i) n.º 29/VII, que
estabelece a redução dos períodos normais de trabalho superiores a quarenta horas por semana (in
Diário da Assembleia da República I série, n.º 93, de 6 de julho de 1996); ii) n.ºs 291/VII e 292/VII, cria-
ção dos municípios de Odivelas e Trofa (mensagem não publicada no Diário da Assembleia da República,
encontrando-se o original arquivado no processo referente ao projeto de lei n.º 472/VII, relativo ao
primeiro daqueles dois decretos, tendo sido disponibilizada uma cópia do mesmo para a presente inves-
tigação); iii) n.º 29/VIII, sobre tratamento de resíduos industriais (in Diário da Assembleia da República,
II série A, n.º 1, de 21 de setembro de 2000, p. 2); iv) n.º 66/VIII, Lei da Liberdade Religiosa (in Diário da
Assembleia da República, II série A, n.º 67, de 9 de junho de 2001).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

397

afirmou o seu empenhamento na luta contra o terrorismo e recomendou uma reflexão

serena, mas aprofundada, sobre o tema (v. Diário da Assembleia da República, I série,

n.º 1, de 20 de setembro de 2001, pp. 6-8).

No ano seguinte, depois de um incidente envolvendo a promulgação de um di-

ploma aprovado, alegadamente, sem o necessário quórum parlamentar,1197 Jorge

Sampaio solicitou pareceres a reputados constitucionalistas, no sentido de apurar qual

deveria ser a atuação do Presidente perante dúvidas do tipo das suscitadas. Uma vez

obtidos, decidiu enviar esses pareceres à Assembleia da República juntamente com

uma mensagem sobre o assunto, lida no plenário a 8 de maio de 2002 (v. Diário da

Assembleia da República, I série, n.º 8, de 9 de maio de 2002, pp. 246-247).

O incidente em si, ocorrido no momento da aprovação da Lei de Programação

Militar de 2002, culminou com uma decisão do Presidente favorável ao executivo, con-

tra as posições veementes do PSD, que reclamava a não promulgação (v. Novais, 2010,

pp. 236-241). No entanto, o que está em análise é a mensagem, a qual é de caráter

genérico, sobre questões de organização e funcionamento da AR e segurança jurídica

dos diplomas aprovados.

As duas últimas mensagens de Jorge Sampaio são as que abordam temas mais

sensíveis no plano da política interna.

A 5 de março de 2003, quando a Assembleia tinha agendado o debate da Lei da

Programação Militar, os deputados começaram por escutar o que o Presidente pensa-

va sobre o assunto.1198 Sem questionar expressamente o Governo, Sampaio refletiu

sobre as opções estratégicas que era importante fazer em matéria de investimento,

sobre o atraso no reequipamento das Forças Armadas, sobre a fiscalização e acompa-

nhamento por parte do parlamento da execução do novo diploma e sobre a conveni-

ência de não ignorar a vertente da política de defesa da União Europeia, incluindo a

componente da “investigação e desenvolvimento do sistema de armas europeu”. Esta

referência foi vista como um distanciamento do Presidente em relação à opção gover-

1197 V. Almeida, 2002, maio 9.
1198 Canotilho e Moreira (2010, pp. 181-182) entendem que “o PR não pode enviar mensagens relativas
a iniciativas legislativas que estejam a ser discutidas na AR”. Já Paulo Otero (2010, p. 244), não encontra
restrições ao poder de enviar mensagens, que inclui entre as competências de “exercício livre”.
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namental de adquirir aviões à indústria norte-americana (v. Diário da Assembleia da

República, I série, n.º 24, de 6 de março de 2003, pp. 3965-3966; Espada, 2003, março

6; Lockheed apresentou, 2003, março 8).

Se a mensagem anterior tinha suficiente ambiguidade para merecer aplausos, à

direita e à esquerda, durante a sua leitura,1199 a que foi apresentada em 14 de janeiro

de 2004 (v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 38, de 15 de janeiro de 2004,

pp. 2155-2158) suscitou acalorado debate, remetido para o dia seguinte, procurando,

a maioria que suportava o Governo de Durão Barroso, sublinhar os apelos ao consenso

e as referências ao equilíbrio das contas públicas, enquanto a oposição fazia eco das

críticas que a mensagem continha à política económica que estava a ser seguida.1200

Foi precisamente este aspeto o mais foi destacado nos títulos da imprensa, a que o

deputado António Costa recorreu para ilustrar a sua intervenção: “O Diário Económico

diz […] «Sampaio critica política orçamental»; o Diário de Notícias […] diz «Presidente

arrasa política orçamental»; A Capital […] diz «Jorge Sampaio puxa as orelhas ao Go-

verno»” (in Diário da Assembleia da República, I série, n.º 39, de 16 de janeiro de 2004,

p. 2214).

Esta mensagem sobre a situação económica e financeira continha, de facto, os

aspetos que os deputados do PSD e do CDS-PP entenderam chamar para o debate,

mas era bastante incisiva em algumas críticas em relação a determinadas práticas e

resultados da política económica e orçamental,1201 acabando por ser essa a vertente

que a comunicação social elegeu para os títulos (v. Bastos, 2004, janeiro 15; “Presiden-

te arrasa política”, 2004, janeiro 15; Viana, 2004, janeiro 15; Silva, 2004, janeiro 17).

Com uma intensidade diferente, ambas são mensagens de pendor “conflitual”,

com os valores indicados na Tabela V/23, como resulta da avaliação apresentada na

Tabela 2 do Apêndice D.

Tal como reconhece na sua entrevista de 2 de novembro de 2016, dada no âm-

bito da presente investigação, Cavaco Silva não endereçou nenhuma mensagem à As-

1199 V. Diário da Assembleia da República referenciado no parágrafo anterior, pp. 3965-3966.
1200 V. debate in Diário da Assembleia da República, I série, n.º 39, de 16 de janeiro de 2004, pp. 2196-
2217.
1201 V. súmula in Viana, 2004, janeiro 15.
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sembleia da República, fora do contexto do processo legislativo, nos seus dois manda-

tos (v. p. 9).

Tabela V/23: Mensagens à AR (sentido e intensidade da interação)
Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código

18-06-1985 Eanes I Soares II Cooperante 0,10 OPRS 12
05-06-1991 Soares II Cavaco Conflitual 0,33 OPRS 13
05-03-2003 Sampaio II Barroso Conflitual 0,10 OPRS 14
14-01-2004 Sampaio II Barroso Conflitual 0,50 OPRS 15

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 3 do Apêndice C.

V.3.4 Presidir ao CM

Ao contrário do que se verifica em França (v. Ponto II.2.2),1202 a competência do

Presidente da República para “presidir ao Conselho de Ministros” concretiza-se apenas

se e “quando o Primeiro-Ministro lho solicitar” (art.º 133.º/i da CRP).1203 Tem um cará-

ter eminentemente simbólico e, nos raros casos em que ocorreu, de especial cortesia

do chefe do executivo para com o chefe do Estado, para assinalar o termo do seu se-

gundo mandato.

De facto, este foi o entendimento que se consolidou com o tempo. Em quatro

décadas, nunca tal poder foi exercido em diferentes circunstâncias.

Depois de encerrado o ciclo da transição que Ramalho Eanes assegurou, sem

que os líderes dos maiores partidos se tivessem posicionado para concorrer às presi-

denciais de 1996 e de 1980 (v. Ponto II.1.2), os candidatos presidenciais que acabaram

por ser eleitos eram figuras destacadas dos partidos a que pertenciam, mas não eram

os seus líderes. Tal facto afastou qualquer tentação de subverter o modelo de semi-

presidencialismo consagrado na Constituição, usando, eventualmente, o poder de pre-

sidir ao Conselho de Ministros para transformar o Presidente no verdadeiro chefe do

executivo.1204

1202 Para além da França, de todos os exemplos de sistemas de tipo semipresidencial comparados no
Capítulo II, apenas a Constituição do Senegal prevê que o Presidente presida ao Conselho de Ministros
(v. Ponto II.1.6). Essa regra existia também em dois outros casos, passados, que podem caber num con-
ceito muito alargado de semipresidencialismo, como o adotado no Capítulo II. Trata-se de Cuba, na
vigência da Constituição de 1940 (v. Ponto II.1.4) e do Vietname do Sul (v. Ponto II.1.7).
1203 Trata-se de uma “competência de exercício condicionado” (Otero, 2010, pp. 240-241).
1204 Sobre a natureza excecional desta norma v. Canotilho & Moreira, 1991b, pp. 54 e 70.
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Apesar de alguma comunicação social ter contabilizado três convites formula-

dos por Primeiros-Ministros nos termos do artigo 133.º/i da CRP, a propósito da situa-

ção protagonizada por António Costa e Cavaco Silva, em março de 2016 (v. “Forte de

São Julião”, 2016, março 4), esta foi, na verdade, apenas a segunda vez em que tal

ocorreu.

Em 1986 Ramalho Eanes, a poucos dias de deixar a presidência, foi convidado

por Cavaco Silva para um almoço com o Governo, na residência oficial de São Bento,

situação que não corresponde, de todo, à referida previsão constitucional (v. “Almoço

de Eanes”, 1986, março 5; “Eanes almoçou em São Bento”, 1986, março 5).

Apenas dez anos mais tarde, em janeiro de 1996, o Conselho de Ministros foi

presidido pelo chefe do Estado, quando Mário Soares, prestes a terminar o segundo

mandato, aceitou o convite de António Guterres. Foi uma reunião que tratou de ques-

tões de defesa e de política externa, a partir de exposições feitas pelos Ministros res-

ponsáveis por estas áreas, sem que tenham sido divulgadas deliberações, para além do

anúncio da data da partida de um contingente militar para a Bósnia, cujo empenha-

mento estava anteriormente decidido e era consensual (v. Pimentel, 1996, janeiro 4;

Simas, 1996, janeiro 4).

Jorge Sampaio não foi convidado, no fim do seu segundo mandato, nem para

almoçar na residência oficial do Primeiro-Ministro, José Sócrates, nem para presidir ao

Conselho de Ministros. Mas, uns anos antes, tinha estado em São Bento para um al-

moço com os membros do Governo de Durão Barroso. O convite teria sido formulado

logo no momento da posse deste executivo, não revestindo a forma de reunião do

Conselho de Ministros (v. Castanheira, 2017, pp. 510-511; Lourenço, 2002, maio 30).

O segundo momento em que um chefe do Estado presidiu, de facto, a um Con-

selho de Ministros concretizou-se com o já mencionado convite de António Costa a

Cavaco Silva. Ultrapassada a tensão gerada pela investidura do chefe do XXI Governo

Constitucional (v. Ponto V.1.2.2), o Presidente da República acolheu a iniciativa do

Primeiro-Ministro, presidindo a uma reunião do executivo que aprovou diplomas rela-

cionados com o mar, tema que Cavaco Silva tinha considerado, em diversas interven-

ções, “um desígnio nacional” (v. Freire, 2016, março 4; Lopes, 2016, março 4).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

401

Assim, para efeitos do presente Ponto, os casos que satisfazem os critérios es-

tabelecidos no Capítulo IV são apenas os dois em que houve reuniões formais do Con-

selho de Ministros presididas, uma por Mário Soares e outra por Cavaco Silva.

Tabela V/24: Presidir ao Conselho de Ministros (sentido e intensidade da interação)
Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código

03-01-1996 Soares II Guterres I Cooperante 0,50 OPRS 16
03-03-2016 Cavaco II Costa Cooperante 0,50 OPRS 17

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 4 do Apêndice C.

V.3.5 Nomeações em codecisão

O Presidente da República tem poderes constitucionais para nomear o Primei-

ro-Ministro e demais membros do Governo (v. Ponto V.1.2), cinco membros do Conse-

lho de Estado e dois vogais do Conselho Superior da Magistratura (art.º 133.º/n da

CRP), os Representantes da República para as regiões autónomas, ouvido o Governo

(art.º 133.º/l da CRP) e, por proposta do executivo, o Presidente do Tribunal de Contas,

o Procurador-Geral da República (art.º 133.º/m da CRP), as altas chefias militares dis-

criminadas no artigo 133.º/p da Constituição e os embaixadores e enviados extraordi-

nários (art.º 135.º/a).1205

As nomeações em codecisão, referidas na parte final do parágrafo anterior, são

as que merecem tratamento no presente Ponto, uma vez que as relativas ao Governo

já foram abordadas atrás e as que dependem exclusivamente do Presidente não têm

implicação direta na interação com o executivo, que é o objeto da investigação.1206

V.3.5.1 Nomeação do Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-

Geral da República

A duração do mandato do Procurador-Geral da República é de seis anos, desde

a entrada em vigor da revisão constitucional de 1997, como estabelece o artigo

1205 Sobre estes poderes partilhados de nomeação v. Canotilho e Moreira, 1991b, pp. 78-79; Canotilho e
Moreira, 2010, pp. 186-187 e 197-198; Novais, 2010, pp. 118-119 e 127-129; Otero, 2010, pp. 240-241.
1206 A nomeação dos Representantes da República para as regiões autónomas está sujeita, atualmente, a
mera audição do Governo, cabendo a decisão apenas ao Presidente. Até à revisão constitucional de
2004 a nomeação dependia de proposta do executivo, mas, como se refere na nota 1165, não foi encon-
trada evidência de divergências nesta matéria entre os dois órgãos de soberania.
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220.º/3 da CRP (v. Monteiro, 2010, pp. 363-364). A ausência de um limite temporal

antes dessa revisão e o limite alargado nela fixado implicaram que apenas quatro titu-

lares do cargo tivessem sido nomeados entre 30 de outubro de 1982 e 9 de março de

2016, datas que balizam o período da investigação.1207

O Presidente Ramalho Eanes nomeou, em 1984, o Procurador-Geral Cunha Ro-

drigues, Mário Soares não teve de decidir nesta matéria, Jorge Sampaio nomeou Souto

Moura, em 2000, e Cavaco Silva nomeou Pinto Monteiro e Joana Marques Vidal, res-

petivamente em 2006 e 2012 (v. Tabela 5 do Apêndice C).

Quanto ao Presidente do Tribunal de Contas, o mandato passou a ser de quatro

anos, também com a revisão constitucional de 1997 (v. Monteiro, 2010, pp. 353-355),

não tendo, anteriormente, qualquer limitação temporal. Os Presidentes nomeados

foram apenas três, Sousa Franco, Alfredo José de Sousa e Guilherme d’Oliveira Mar-

tins, tendo o segundo cumprido dois mandatos e o terceiro três (v. Tabela 5 do Apên-

dice C).1208

Sousa Franco e Alfredo José de Sousa foram nomeados por Mário Soares, em

1986 e em 1995, respetivamente, tendo sido reconduzido, este último, por Jorge Sam-

paio, em 2001. Guilherme d’Oliveira Martins foi nomeado, pela primeira vez, em 2005,

também por Jorge Sampaio, e, depois, por Cavaco Silva, em 2009 e em 2013 (v. Tabela

5 do Apêndice C).

De todas estas nomeações em codecisão entre o Presidente da República e o

Governo, só em relação a um caso foi encontrada evidência de divergências no decur-

so do processo de escolha do nome.

Nas entrevistas com todos os Presidentes, só Cavaco Silva reconheceu ter rejei-

tado os primeiros dois nomes que José Sócrates lhe propôs antes de acordarem na

escolha de Pinto Monteiro para Procurador-Geral da República, em 2006 (v. entrevista,

1207 Na ausência do limite temporal fixado em 1997, o Procurador-Geral Cunha Rodrigues permaneceu
em funções durante cerca de dezasseis anos (v. Tabela 5 do Apêndice C).
1208 Sousa Franco e Alfredo José de Sousa exerceram o cargo durante quase uma década e Guilherme
d’Oliveira Martins cumpriu três mandatos com a duração de quatro anos cada (v. Tabela 5 do Apêndice
C).
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p. 7).1209 O episódio é também relatado nas suas memórias, não revelando o ex-

Presidente, aqui, como na entrevista, quais os nomes que não aceitou, embora deixe

detalhes sobre as razões que justificaram a sua posição (v. Silva, 2017, pp. 131-134).

Da descrição que faz sobre o processo e do eco que o mesmo teve na comuni-

cação social,1210 as recusas, sempre informais e discretas, num contexto de consultas

prévias à oficialização de uma proposta do Governo, não devem ser encaradas como

uma situação de tipo “conflitual”. Configuram, antes, passos necessários de uma nego-

ciação que chegou a bom termo sem fricções de maior. É o próprio Cavaco Silva que o

reconhece, na entrevista concedida a 2 de novembro de 2016 (p. 7), ao afirmar que

“houve divergências, mas foi tudo resolvido através do diálogo e de forma muito dis-

creta”.

Outros casos suscitaram alguma agitação política, como a primeira escolha de

Guilherme d’Oliveira Martins quando ainda era deputado integrado no grupo parla-

mentar do Partido Socialista (v. Rosendo & Magalhães, 2005, setembro 17; Henriques,

2005, outubro 29). Jorge Sampaio recordou essa controvérsia, mas esclareceu que não

duvidou da bondade da opção e que a assumiu no discurso proferido no momento da

posse, não existindo qualquer dissonância com o executivo de José Sócrates, que for-

malizou a proposta (v. entrevista, pp. 15-16).

Também com o Procurador-Geral Souto Moura existiu uma polémica, que po-

deria ter terminado com a sua exoneração, por acordo entre o Governo e o Presidente

Sampaio, quando surgiram notícias sobre a existência de “registos de chamadas feitas

pelas mais altas individualidades do Estado” no designado “processo Casa Pia” (Azeve-

do, 2006, janeiro 14.). O visado determinou um inquérito ao caso e o Presidente deu-

1209 Ramalho Eanes deu conta, na entrevista concedida a 25 de julho de 2017, de um episódio de recusa
de um nome proposto por Mário Soares, no tempo do segundo Governo Constitucional, anterior ao
período objeto da investigação. Antes da nomeação de Arala Chaves como Procurador-Geral da Repúbli-
ca, em 1977, fora  proposto para ocupar o cargo o embaixador Manuel João da Palma Carlos. Eanes
afirma que discordou “por entender que o perfil não se ajustava” (p. 5 da entrevista).
1210 Entre junho e outubro de 2006 os jornais foram especulando com a questão da nomeação do novo
Procurador-Geral, mas não foi encontrada nenhuma referência a divergências entre o Governo e o Pre-
sidente em matéria de nomes. O foco esteve numa controvérsia em torno da consulta aos partidos da
oposição, exigindo o PSD consenso sobre a matéria e pressionando o Presidente no sentido de o líder do
maior partido da oposição ser ouvido, o que efetivamente aconteceu (v. Abrunhosa, 2006, junho 24;
Oliveira & Ribeiro, 2006, agosto 23; Silva & Saraiva, 2006, agosto 26; Felner, Botelho & Ribeiro, 2006,
setembro 19; Abrunhosa, Silva & Saraiva, 2006, setembro 23).
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se por satisfeito com os esclarecimentos prestados, o mesmo manifestando o PS, após

audição na comissão parlamentar competente (v. Azevedo & Silva, 2006, janeiro 20;

Botelho, 2006, janeiro 21).

Em síntese, nenhum dos casos descritos consubstancia uma situação de recusa

de uma nomeação suscetível de enquadramento dentro dos critérios definidos no Ca-

pítulo IV.

V.3.5.2 Nomeação das altas chefias militares

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Vice-Chefe, quando

exista, bem como os chefes dos estados-maiores dos ramos, são os cargos cuja nome-

ação e exoneração pelo Presidente da República, mediante proposta do Governo, está

consagrada constitucionalmente (art.º 133º/p da CRP).

A listagem completa das nomeações efetuadas entre outubro de 1982 e março

de 2016, durante os mandatos presidenciais que estão em análise, consta da Tabela 5

do Apêndice C, com as referências correspondentes a cada uma. Também ali se inclu-

em as prorrogações do período de exercício de funções e as exonerações decididas

antes do termo do tempo previsto para exercício do cargo, que não tenham sido solici-

tadas pelo próprio ou ditadas pela nomeação sequencial do exonerado como Chefe do

Estado-Maior-General.

Durante este período, de mais de trinta e três anos, abrangido pela investiga-

ção, verificaram-se algumas nomeações e exonerações que suscitaram reações em

certos setores, sem que isso significasse qualquer falta de sintonia entre Presidente e

Governo, e algumas outras, raras, marcadas por desentendimentos conhecidos e do-

cumentados entre os dois órgãos de soberania.

Na parte do segundo mandato de Ramalho Eanes posterior a 30 de outubro de

1982, o único caso referenciado e reconhecido pelo próprio na entrevista concedida

(p. 5), é o da exoneração do Chefe de Estado-Maior do Exército, general Garcia dos

Santos, pessoa com um papel muito relevante durante as operações do 25 de Abril e

considerada muito próxima do Presidente.
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Sem invocar outra razão para além da “opção política”, o Governo do “bloco

central” formalizou, a 25 de julho de 1983, a proposta de exoneração.1211 Ramalho

Eanes não aceitou a iniciativa do executivo, mas também não a recusou formalmente,

deixando que o processo se arrastasse durante meses, por entre críticas mútuas e

ameaças de alteração da Lei de Defesa Nacional para fixar um prazo para a resposta do

Presidente às propostas formuladas pelo Governo em matéria de nomeações e exone-

rações (v. Anunciação, 1983, julho 30; “Eanes analisa resposta”, 1983, julho 30; “Lei da

Defesa poderá ser”, 1983, outubro 15; Sousa, 1983, novembro 12; Carvalho, 1983,

novembro 26).1212

Finalmente, a 22 de novembro de 1983, foi assinado o Decreto do Presidente

da República n.º 26/83, exonerando Garcia dos Santos, depois de Mário Soares assu-

mir, por escrito, o entendimento de que, se era necessário acordo para a nomeação,

também seria para a exoneração, “quer se verificasse uma quebra de confiança do

executivo no visado, quer se verificasse essa quebra de confiança por parte do Presi-

dente da República” (Eanes, entrevista, p. 5).1213 O diferendo ficou assim resolvido e a

regra que vigoraria, de acordo com o compromisso, enquanto se mantivessem em fun-

ções aquele Governo e aquele Presidente acabou por funcionar, anos mais tarde, com

a exoneração de Fuzeta da Ponte, embora, na altura, Jorge Sampaio não tenha neces-

sitado de invocar o precedente, como adiante se verá.

Não foi encontrada evidência de qualquer outra divergência com o executivo

relacionada com as nomeações das chefias militares, confirmando o General Ramalho

Eanes a inexistência de outros episódios deste tipo (v. entrevista, pp. 4-5).

1211 Garcia dos Santos apresenta, nas suas memórias, uma versão detalhada de todo o processo (Santos,
2011, pp. 163-207).
1212 V. ainda: “Eanes ainda não decidiu”, 1983, agosto 6; “PR não aceitou”, 1983, novembro 18; “Presi-
dente exonera”, 1983, novembro 22; “Dupla confiança”, 1983, novembro 23.
1213 A carta foi publicada na íntegra em alguns jornais (v. Diário de Notícias de 23 de novembro de 1983,
p.3 e Expresso de 26 do mesmo mês e ano, p. 3) e nas memórias de Garcia dos Santos (Santos, 2011, p.
200). Nela, Mário Soares proclama, como entendimento do Governo, válido enquanto este se mantiver
em funções e enquanto durar o mandato de Eanes, que o “prazo razoável” para o Presidente exonerar
um Chefe de Estado-Maior, por solicitação do executivo, é de 15 dias. Em contrapartida, aceita que o
Governo, no mesmo prazo, apresente proposta de exoneração que seja solicitada pelo Presidente, em
relação a algum titular de um desses cargos.
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O caso Garcia dos Santos deve ser classificado como “conflitual”, dada a recusa

do Presidente em subscrever a proposta do Governo, durante quatro meses, a reper-

cussão pública que o incidente teve e as condições que o Primeiro-Ministro foi compe-

lido a aceitar.

Não há registo de nenhuma ocorrência suscetível de enquadramento no pre-

sente ponto durante o primeiro mandato de Mário Soares.1214

Na entrevista concedida por Cavaco Silva (pp. 8-9), reportando-se ao tempo em

que foi Primeiro-Ministro, ele alude a um problema com um almirante, remetendo os

detalhes para as suas memórias, onde é possível constatar que se tratou da nomeação

do CEMA, Andrade e Silva, em 1988, mas terá sido “uma divergência apenas de natu-

reza processual” (Silva, 2002, p. 318).

Mesmo a proposta de preenchimento do lugar de vice-CEMGFA por Soares

Carneiro, que tinha sido o candidato presidencial apoiado pelo PSD e pelo CDS em

1980, e a sua posterior indigitação para CEMGFA, foram encaradas com normalidade

por Mário Soares, que não colocou obstáculos, pese embora alguma agitação que tais

decisões do Governo terão provocado em certos setores das Forças Armadas (v. No-

vais, 2010, p. 128; Silva, 2002, pp. 318-319; “Semana difícil em Belém”, 1987, janeiro

17; “Soares Carneiro vence”, 1989, março 24).1215

No início do segundo mandato de Mário Soares, o Governo aprovou um diplo-

ma visando o redimensionamento das Forças Armadas, que foi vetado, transformado

em proposta de lei, aprovada na Assembleia da República e promulgada, apesar do

desacordo do Presidente. Discordando da reforma que a nova lei desencadeava, o

CEME, general Loureiro dos Santos, apresentou o pedido de demissão, que foi aceite,

sem que tivesse sido criada qualquer dificuldade ao executivo para nomear para o car-

1214 V. lista de nomeações e prorrogações na Tabela V do Apêndice C.
1215 A comunicação social referiu duas outras situações que poderiam gerar algum melindre. Ambas
relacionadas com a Guerra do Golfo e com a opção do executivo de não participação de forças portu-
guesas. Os Chefes do Estado-Maior da Armada e da Força Aérea, Andrade e Silva e Conceição e Silva,
respetivamente, criticaram essa opção e o Governo entendeu não propor ao PR a prorrogação dos perí-
odos de exercício de funções (v. “Frontalidade custou lugar”, 1991, janeiro 1; “Força Aérea: Governo não
reconduzirá”, 1991, abril 27). No entanto, não foi encontrada nenhuma alusão a divergências com Mário
Soares a propósito destes casos.
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go o general Cerqueira Rocha (v. Silva, 2004, p. 309; “Cavaco «recupera» Loureiro”,

1992, setembro 19; “Cerqueira Rocha já é o novo chefe”, 1992, outubro 13).

Em 1995, o Presidente recusou a proposta do Governo para prorrogar por dois

anos o tempo de exercício do cargo de CEMFA por Mendes Dias, que fora nomeado

em 1991.

Tal recusa, ditada por uma reportagem do semanário Independente1216 sobre

alegadas vendas de armas e reparação de aviões militares para o Governo angolano,

furando o embargo previsto nos Acordos de Paz do Estoril, foi uma das situações mais

tensas da relação entre Mário Soares e Cavaco Silva, como se depreende da carta que

o Primeiro-Ministro enviou ao Presidente (v. Silva, 2004, pp. 430-436), tendo motivado

mesmo um pedido de demissão do Ministro da Defesa, que o chefe do Governo não

aceitou (v. Novais, 2010, p. 177; Silva, 2004, p. 432).1217

Apesar dos protestos do Primeiro-Ministro, que entendia que se tratava de

uma injustiça porque a reportagem não correspondia à verdade, o Presidente não re-

considerou a sua decisão, recusando, em definitivo a proposta do executivo (v. Silva,

pp. 435-436), opção que deve ser classificada como “conflitual”.

No tempo em que Jorge Sampaio esteve em Belém, ocorreram uma exoneração

e uma sucessão de pedidos de demissão de chefes do estado-maior dos ramos das

Forças Armadas, mas nenhuma dessas situações, abaixo descritas, se enquadra nos

critérios definidos no Capítulo IV para identificar situações de tipo conflitual:

1- Exoneração do CEMGFA, Fuzeta da Ponte, em 1998: na sequên-

cia de uma carta que o almirante endereçou ao Presidente da República, pro-

testando por não ter sido ouvido por ele antes da recondução do CEMFA,1218

Aleixo Corbal, e depois de o protesto ter sido tornado público, Jorge Sampaio

comunicou ao Primeiro-Ministro que não era possível a manutenção daquele

1216 V. Costa & Teixeira, 1994, novembro 25; Costa & Teixeira, 1994, dezembro 2.
1217 Sobre esta questão v. Madrinha, 1994, dezembro 10; “«O Presidente foi muito mal aconselhado»”,
1994, dezembro 10; Mascarenhas, 1995, janeiro 25.
1218 O PR entendia que o cumprimento do preceito constitucional que manda ouvir o CEMGFA tinha sido
assegurado quando Fuzeta da Ponte foi ouvido pelo Governo antes de este apresentar a proposta de
recondução do CEMFA (v. Castanheira, 2017, p. 962).
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oficial-general em funções e António Guterres formalizou a proposta de exo-

neração (v. entrevista, p. 17; Castanheira, 2017, pp. 962-964; Gabriel, pp.

181-183; Novais, 2010, p. 128).1219

2- Demissões em cadeia, em 1998: após a exoneração de Fuzeta da

Ponte e das escolhas que o Governo fez para lhe suceder e para substituir o

CEME, general Espírito Santo, que passou a ocupar o cargo de CEMGFA, de-

mitiram-se o CEMFA, Aleixo Corbal, o vice CEME, Paiva Mourão e os coman-

dantes das regiões militares do norte e de Lisboa (v. Castanheira, 2017, p.

964; “Demissões em cascata”, 1998, março 14; Mascarenhas, 1998, março

10).1220

3- Demissão do CEME, Silva Viegas, em 2003: por desentendimen-

tos com o Ministro da Defesa, Paulo Portas, o general apresentou o pedido

de demissão, que foi prontamente aceite pelo Presidente da República, ten-

do o novo titular do cargo sido nomeado passados poucos dias. Ainda assim,

Jorge Sampaio não se coibiu de criticar a atuação daquele membro do Go-

verno, ao mesmo tempo que tecia elogios ao CEME cessante, no discurso que

proferiu na posse do seu sucessor (v. Pereira, 2003, agosto 7; Pereira & Lou-

renço, 2003, julho 27; “Silva Viegas demite-se”, 2003, julho 26).

Diferente tinha sido a controvérsia, no meio castrense, relativa à nomeação do

general Silva Viegas para CEME, em 2001, quando o Exército preferia que o escolhido

fosse Garcia Leandro. A opção do Governo contou com o parecer favorável do CEM-

GFA e foi acolhida por Jorge Sampaio sem reservas (v. Figueiredo, 2001, março 3; Mei-

reles, 2001, março 17; Rainho, 2001, março 3).

O único caso que poderia ser enquadrável no contexto do presente Ponto ocor-

reu no segundo mandato de Jorge Sampaio. Tratou-se da exoneração do CEMGFA Al-

varenga de Sousa Santos, na sequência de declarações que o Ministro da Defesa, Paulo

1219 Terá existido alguma resistência inicial por parte do Ministro da Defesa (v. Castanheira, 2017, p. 963;
Gabriel, 2007, p. 183), mas o próprio Sampaio assegura que “Guterres foi rápido, como era seu costu-
me” (entrevista, p. 17).
1220 A Força Aérea viu frustrada a expetativa de que, cumprindo uma tradição de rotatividade entre os
ramos, fosse Aleixo Corbal a ocupar o cargo de CEMGFA, sendo esta a razão da demissão. Quanto aos
elementos do Exército, os pedidos de passagem à reserva foram motivados pela opção do executivo por
Martins Barrento para novo CEME (v. “Demissões em cascata”, 1998, março 14; Mascarenhas, 1998,
março 5).
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Portas, considerou inadequadas.1221 Apesar de discordar e de ter mostrado o seu de-

sagrado perante o desenrolar dos acontecimentos, o Presidente cedo deixou perceber

que não tencionava abrir uma crise e assinou o decreto de exoneração poucos dias

depois de o executivo ter formalizado a proposta (v. entrevista, p. 18; Castanheira,

2017, pp. 967-969; “PR resiste a Durão”, 2002, outubro 19; Silva & Meireles, 2002, ou-

tubro 19; Silva & Meireles, 2002, outubro 26).

Nos dois mandatos de Cavaco Silva não foi encontrado registo de qualquer di-

vergência em matéria de nomeações de chefias militares, nem de alguma situação

controversa relacionada com o assunto, em consonância, aliás, com a resposta por ele

dada à pergunta sobre a matéria formulada na entrevista concedida para a tese, alu-

dindo, sem concretizar, a “uma situação em que o acordo foi difícil, mas foi resolvido

em diálogo como Primeiro-Ministro” (v. p. 8).1222

V.3.5.3 Nomeação dos embaixadores e enviados extraordinários

Eventuais divergências relativamente à nomeação de diplomatas são de muito

difícil investigação dado o elevado número de decisões proferidas nesta matéria (v.

Figura V/1) e a discrição com que o procedimento decorre.

Tanto Jorge Sampaio como Cavaco Silva descreveram, nas entrevistas concedi-

das, um procedimento informal, prévio à oficialização das propostas de nomeação,

que contribuía para afastar desentendimentos (v. p. 19 da entrevista com Sampaio e

pp.7-8 da entrevista com Cavaco Silva).1223

Questionado sobre situações concretas de desencontro com algum Governo,

nesta matéria, Ramalho Eanes confirmou que não existiu, nos seus mandatos qualquer

1221 O general afirmou, num discurso feito no âmbito militar, a propósito de insuficiências orçamentais,
que o Ministro, Paulo Portas, estava paralisado, por causa de problemas externos à função, o que foi
entendido como uma alusão ao “caso Moderna” (v. Castanheira, 2017, p. 967; “PR resiste a Durão”,
2002, outubro 19), um escândalo com uma universidade privada, em que o nome de Portas aparecia
associado (v. “«Caso Portas» agita”, 2002, maio 30).
1222 A única referência encontrada que pode corresponder a um “acordo […] difícil” foi a nomeação do
CEMA em 2009. Segundo o semanário Expresso (v. Meireles, 2013, dezembro 7), o Ministro da Defesa
tencionaria nomear o vice-almirante Cunha Lopes, mas o Presidente terá levado o Governo a propor
antes o almirante Macieira Fragoso.
1223 Ramalho Eanes não entrou em detalhes sobre o procedimento, mas foi categórico a afirmar que
“relativamente à nomeação de embaixadores, não houve situações de conflito” (entrevista, p. 5).
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divergência de relevo, pronunciando-se Cavaco Silva1224 no mesmo sentido (v. entre-

vistas, p. 5 e pp. 7-8, respetivamente). Mário Soares também negou, afirmando que

Cavaco Silva “não se pode queixar de que eu lhe tenha criado dificuldades” (pp. 2-3 da

entrevista).1225 Apenas Jorge Sampaio identificou um caso em que entendeu dever

condicionar as propostas de movimento diplomático do Governo de Durão Barroso (v.

pp.19-20 da entrevista).1226

Tratou-se da forma como o embaixador Seixas da Costa foi afastado do posto

que ocupava nas Nações Unidas, das subsequentes nomeações e das expetativas cria-

das e não cumpridas por parte do Governo de Durão Barrosos. O diplomata tinha liga-

ções ao Partido Socialista, fora secretário de Estado nos Governos liderados por Antó-

nio Guterres, e não se coibia de fazer comentários críticos às políticas do executivo da

coligação do PSD com o CDS-PP, o que levou o Primeiro-Ministro a declarar que não

podia confiar nele (v. Castanheira, 2017, pp. 528-531).

Contrariado, Jorge Sampaio foi aceitando a saída de Seixas da Costa das Nações

Unidas e a sua nomeação para a Organização para a Segurança e Cooperação na Euro-

pa, com a garantia dada pelo Governo de que, a seguir, seria colocado em Londres.

Quando esta hipótese se frustrou, o Presidente escreveu “seis páginas” com o historial

1224 Cavaco Silva respondeu ainda a uma questão sobre divergências com o PR no tempo em que foi
Primeiro-Ministro, tendo sido questionado expressamente sobre a nomeação de diplomatas, chefes
militares e do Presidente do Tribunal de Contas, Sousa Franco. Na resposta nada disse quanto aos em-
baixadores, mencionando apenas o caso de “um almirante, que vem referido na autobiografia” (para
além do problema da recondução do general Mendes Dias, tratado no texto). Acrescentou que “a no-
meação do Professor Sousa Franco foi pacífica” (entrevista, pp. 8-9). Esta resposta corresponde a um
período que abrange os dois mandatos de Mário Soares, excetuando os últimos quatro meses, aproxi-
madamente.
1225 A entrevista a Mário Soares, realizada a 27 de março de 2014, no gabinete que usava na Fundação
que leva o seu nome, foi muito breve, dado o estado de saúde, já débil, do ex-Presidente. Permitiu colo-
car apenas quatro perguntas, sendo uma delas precisamente sobre a matéria das nomeações em code-
cisão (pp. 2-3). Num segundo encontro, dias mais tarde, para rever a transcrição e assinar, reafirmou
perentoriamente, ao comentar o que estava escrito, aquilo que tinha dito antes.
1226 Sampaio referiu na entrevista (v. pp. 20-21) uma outra situação, também documentada na imprensa
(v. “Portugal vai ter”, 2005, dezembro 3), ocorrida durante o primeiro Governo presidido por António
Guterres, a qual não releva para a matéria em análise no presente Ponto. Foi uma divergência relativa a
promoções à categoria de embaixador, que são feitas por decreto do executivo (cf. art.º 24.º/2 do De-
creto-Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro, a que correspondia a parte final do art.º 19.º/1 do Decreto-Lei
n.º 48/94, de 24 de fevereiro, então em vigor), sujeito apenas a assinatura do Presidente determinando
a respetiva publicação (cf. alínea b) do art.º 134.º da CRP). O Governo propôs a promoção de Ana Marti-
nho e o Presidente não mandou o decreto para publicação até obter acordo para que fosse promovida
também, à mesma categoria, a diplomata Margarida Figueiredo que, no seu entender, tinha “igual anti-
guidade” e gozava “de justo prestígio pelos serviços prestados” (in Castanheira, 2017, p. 613).
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do processo para as ler a Durão Barroso, exigindo que o diplomata fosse nomeado pa-

ra Brasília, sob pena de paralisar o novo movimento diplomático que tinha sido pro-

posto (v. entrevista, pp. 19-20; Castanheira, 2017, pp. 529-531; Silva, 2003, agosto 2;

“MNE afasta Seixas da Costa”, 2003, agosto 23).

O Primeiro-Ministro cedeu e a nomeação foi concretizada através do Decreto

do Presidente da República n.º 78/2004, de 15 de novembro.

Tratou-se de uma decisão de tipo conflitual, uma vez que a proposta do Gover-

no foi formalizada por imposição do Presidente.

Tabela V/25: Nomeações em codecisão (sentido e intensidade da interação)
Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código1227

22-11-83 Eanes II Soares II Conflitual 0,20 OPRS 18
24-01-95 Soares II Cavaco III Conflitual 0,20 OPRS 19
15-11-04 Sampaio II Barroso Conflitual 0,10 OPRS 20

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 5 do Apêndice C.

V.3.6 Comandante Supremo das Forças Armadas

Ramalho Eanes entende que na revisão constitucional de 1982 “a intenção dos

constituintes era muito clara, no sentido de o Presidente ser apenas o comandante

honorífico das Forças Armadas” (entrevista, p. 6).

Esta leitura do poder conferido na alínea a) do artigo 134º da CRP parece cor-

responder ao relativo vazio que rodeia atualmente o conceito de “comandante supre-

mo”, especialmente se comparado com o período de vigência da Constituição de 1976,

anterior à revisão de 1982, quando o Presidente da República se encontrava, de facto

e de direito, no topo da pirâmide da hierarquia castrense (v. Ponto II.1.3). Depois de

1982 passou a ser o Governo a tutelar as Forças Armadas, como decorre expressamen-

te do artigo 199.º/d da CRP (v. Canotilho & Moreira, 2010, pp. 190-191).

Ainda assim, do texto constitucional ressaltam determinadas competências

presidenciais que conferem algum conteúdo à figura de “comandante supremo”, de-

signadamente as de nomear e exonerar as altas chefias referidas na alínea p) do artigo

1227 Identificação dos casos: OPRS18, Garcia dos Santos; OPRS19, Mendes Dias; OPRS20, Seixas da Costa.
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133.º,1228 declarar o estado de sítio e o estado de emergência, declarar a guerra e fazer

a paz (v. introdução ao Ponto V.3) e presidir ao Conselho Superior de Defesa Nacio-

nal,1229 de acordo com os artigos 133.º/o e 274.º/1 da CRP (v. Canotilho & Moreira,

2010, pp. 190-191; Otero, 2010, pp. 219-220).

A Lei de Defesa Nacional1230 pouco adiantou para além do que estava expresso

ou implícito na Constituição, especificando, por exemplo, que o Presidente tem “o di-

reito de ser informado pelo Governo acerca da situação das Forças Armadas” e “o de-

ver de aconselhar em privado o Governo acerca da condução da política de defesa na-

cional” (art.º 10.º/1/b e d da Lei n.º 31-A/2009, de 7 de julho)1231, matérias que decor-

rem, naturalmente, do dever do Primeiro-Ministro “informar o Presidente da Repúbli-

ca acerca dos assuntos respeitantes à condução da política interna e externa do país”

(art.º 201.º/c da CRP).

Em 2009, a revisão daquela Lei acrescentou um ponto importante ao estatuto

de Comandante Supremo, ao estabelecer que “o emprego das Forças Armadas em

operações militares no exterior […] é sempre precedido de comunicação fundamenta-

da do Primeiro-Ministro” (art.º 10.º/2 da Lei 31-A/2009, de 7 de julho). No entanto,

como sublinha Novais (2010, pp. 408-411), esta norma afastou o precedente estabele-

cido por Jorge Sampaio no caso da Guerra do Iraque, que apontava para uma decisão

partilhada, em situações deste tipo, limitando, assim, a margem de manobra do Presi-

dente, que passa a ser mero “destinatário daquela comunicação” (Novais, 2010, p.

410).1232

1228 Para além destas, o Presidente dispõe de outras competências conferidas por lei em matéria de
nomeação de chefias e comandos militares e de promoção a e de oficiais-generais (v. introdução ao
Capítulo V e nota 893).
1229 O CSDN, com uma composição definida por lei (cf. art.º 274º/1 da CRP), é um órgão cujas delibera-
ções o Governo controla facilmente (v. Novais, 2010, pp. 130 e 317), uma vez que dele fazem parte o
Primeiro-Ministro e um número de outros membros do Governo que varia em função da orgânica do
próprio executivo, a que se juntam os representantes da República para as regiões autónomas, os Presi-
dentes dos Governos Regionais, o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, dois deputados elei-
tos por maioria de dois terços e, do lado das Forças Armadas, o CEMGFA e os chefes dos estados-
maiores dos ramos (cf. art.º 16.º/3 da Lei de Defesa Nacional, Lei n.º 31-A/2009, de 7 de julho).
1230 Lei n.º 29/82, de 11 de dezembro, vigente até 8 de julho de 2009, e a Lei n.º 31-A/2009, de 7 de
julho, atualmente em vigor.
1231 Anteriormente, art.º 39.º/b/c, da Lei n.º 29/82, de 11 de dezembro.
1232 Curiosamente, Cavaco Silva interpretou esta alteração como um avanço em matéria de prerrogati-
vas presidenciais, como se depreende do que escreveu nas suas memórias sobre o acordo que deu à
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O Presidente pode recorrer ainda a outros poderes de âmbito mais geral, como

o de enviar mensagens à AR, também sobre temas militares (v. Ponto V.3.3), e os de

intervenção no processo legislativo, tendo os sucessivos titulares do cargo revelado

particular atenção aos diplomas relacionados com questões castrenses (v. Ponto V.2),

bem como aos poderes informais, nomeadamente as intervenções públicas em even-

tos militares e a propósito de questões especificamente relacionadas com as Forças

Armadas (v. Ponto V.4).

Para além das matérias tratadas nos Pontos V.2 (vetos), V.3.3 e V.3.5 (mensa-

gens à AR e nomeações) e V.4 (poderes informais) e das reuniões do Conselho Superior

de Defesa Nacional, em relação às quais não foi encontrada nenhuma situação de di-

vergência significativa entre o Presidente e o executivo,1233 merece destaque no pre-

sente Ponto o diferendo sobre a Guerra do Iraque, que teve como protagonistas Jorge

Sampaio e Durão Barroso.

Na altura, Jorge Sampaio conseguiu impor o entendimento de que, por ser o

Comandante Supremo das Forças Armadas, a participação de tropas portuguesas no

confronto carecia da sua aprovação (v. Novais, 2010, pp. 321-322).

Na entrevista concedida, o ex-Presidente não avançou detalhes sobre as diver-

gências públicas que manteve com Durão Barroso, quando este participou na Cimeira

das Lajes e apoiou a intervenção da coligação liderada pelos norte-americanos, sem

mandato das Nações Unidas, remetendo para as suas declarações no livro “A cimeira

das Lajes”, de Bernardo Pires de Lima (v. entrevista p. 16). 1234

norma em causa (v. Silva, 2017, p. 156), sem reconhecer, porém, que a iniciativa tenha partido da Presi-
dência da República (v. Novais, 2010, p. 411).
1233 As reuniões do CSDN são muito mais frequentes do que as do Conselho de Estado e merecem muito
menos atenção por parte da comunicação social, como foi possível constatar na análise exaustiva de
todas as edições do Expresso durante o período da investigação e do Diário de Notícias, nas datas poste-
riores às reuniões que tiveram lugar no decurso dos mandatos de Cavaco Silva. Perante este facto e as
declarações dos Presidentes, nas entrevistas concedidas, sobre a ausência de divergências relevantes,
para além das que são tratadas nos pontos V.2, V.3.3, V.3.5 e V.4 e do caso analisado no presente Pon-
to, entendeu-se inútil aprofundar esta questão (v. entrevistas a Eanes, p.6, Sampaio, pp. 16-18 e Cavaco
Silva, pp. 8-9).
1234 Sobre as posições em confronto neste episódio, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, v., para
além da já referida obra de Bernardo Pires de Lima (Lima, 2013, pp. 128-183), Castanheira, 2017, pp.
919-949 e  Novais, 2010, pp.320-321.
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O tema está sobejamente documentado (v. nota 1234) e o episódio não ofere-

ce nenhuma dúvida quanto ao sentido conflitual da ação de Jorge Sampaio, que culmi-

na com a comunicação que fez ao país após a reunião do Conselho de Estado de 19 de

março de 2003 (v. Gabriel, p. 190; Henriques, 2003, março 20; Lima, 2013, p. 176).

Em síntese, o Primeiro-Ministro admitiu, repetidamente,1235 o apoio a uma in-

tervenção unilateral dos Estados Unidos no Iraque, sem mandato do Conselho de Se-

gurança das Nações Unidas,  enquanto Jorge Sampaio acentuava a necessidade de “va-

lorizar as Nações Unidas” (cit. in Felner, 2003, março 16) e reafirmava, na véspera do

início das hostilidades no terreno, que cabia “ao Conselho de Segurança, e só a este,

decidir as opções a tomar” e que “Portugal não fará parte da coligação militar que se

criar”(cit. in Novais, 2010, p. 321).

O sentido conflitual das sucessivas posições do Presidente e do Primeiro-

Ministro foi evidente, apesar do esforço final para apresentação de uma posição co-

mum perante a grave crise internacional, admitindo a concessão de facilidades aos

aliados de Portugal que participaram na intervenção, mas pondo de lado, perentoria-

mente, o envolvimento de tropas nacionais no conflito1236 (v. Gabriel, pp. 184-191;

Henriques, 2003, março 20; Henriques & Espada, 2003, março 20; Lima, 2013, pp. 146-

147; Novais, 2010, pp. 320-321; Silva, 2003, março 22).

Tratando-se de uma crise que se prolongou por vários dias, a data de referência

que se adota para efeitos de ponderação é a da já mencionada comunicação ao país.

Tabela V/26: Comandante Supremo das Forças Armadas
(sentido e intensidade da interação)

Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código1237

19-03-03 Sampaio II Barroso Conflitual 0,50 OPRS 21
Fonte: Textos referenciados no ponto V.3.6.

1235 Nomeadamente, a 10 de março, em visita ao Luxemburgo (v. Almeida & Braz, 2003, março 11) e a 17
do mesmo mês em entrevista ao Público (Fernandes & Franco, 2003, março 17). Anteriormente, em
debate na AR, tinha mantido uma posição ambígua, declarando preferir uma deliberação do Conselho
de Segurança da ONU, recusando responder às perguntas sobre o que faria na falta dela, mas adiantan-
do que estaria sempre do lado dos aliados (v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 82, de 1 de
fevereiro de 2003, pp. 3449-3476).
1236 Portugal enviaria depois um contingente da GNR, sob tutela do Ministério da Administração Interna
e não do Ministério da Defesa, após a aprovação pelas Nações Unidas de uma resolução “a dar cobertu-
ra à ocupação” (Lima, 2013, p, 172).
1237 Identificação dos casos: OPRS18, Garcia dos Santos; OPRS19, Mendes Dias; OPRS20, Seixas da Costa.
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V.3.7 Convocar referendos

O poder de convocar referendos nacionais é do Presidente da República, que o

pode exercer por proposta da Assembleia da República ou do Governo1238, ou a partir

de uma iniciativa de cidadãos apreciada e aprovada no parlamento (cf. artigos 134.º/c

e 115.º da CRP).

Ao contrário do que acontece em matéria de veto (v. Ponto V.2), a rejeição de

uma proposta para convocação de um referendo não pode ser revertida, cabendo ao

Presidente a palavra final. Acresce que fica vedado aos deputados apresentar uma

nova proposta sobre a mesma matéria durante a sessão legislativa em curso aquando

da primeira iniciativa e, quanto ao Governo, não pode simplesmente renovar a propos-

ta até ao fim do seu mandato (cf. artigo 115.º/10 da CRP e art.º 36.º/2 e 4 da Lei n.º

15-A/98, de 3 de abril).1239

O regime do referendo foi consagrado na Constituição com a revisão de 1989

(v. Canotilho & Moreira, 2010, p. 98; Monteiro, 2010, pp. 212.231) e está regulado,

atualmente, na Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril,1240 aprovada após a revisão constitucio-

nal de 1997, que introduziu importantes alterações ao, então, artigo 118.º da CRP, de

que se destacam: i) a iniciativa dos cidadãos (n.º 2 do atual artigo 115.º); ii) a necessi-

dade de participação de mais de metade dos eleitores para que o referendo seja vincu-

lativo (art.º 115º/11); iii) a participação de portugueses residentes e recenseados no

estrangeiro, desde que a matéria “lhes diga também especificamente respeito” (art.º

115.º/12).

A decisão do Presidente da República fica apenas condicionada pela verificação

preventiva da constitucionalidade e da legalidade da proposta, abarcando todos os

condicionalismos estabelecidos, nomeadamente, no artigo 115.º/3 a 7 da CRP e nos

1238 O Governo pode optar por aprovar uma resolução do Conselho de Ministros, submetendo-a direta-
mente ao Presidente da República, ou encaminhar para a Assembleia da República uma proposta de
resolução, que será objeto de debate e votação e, caso seja aprovada, remetida ao Presidente (cf. arti-
gos 14.º e 23.º de Lei n,º 15-A/98). Sobre esta matéria v. Canotilho & Moreira, 2010, p. 106.
1239 Sobre esta matéria v. Canotilho & Moreira, 2010, pp. 108-109; Mendes, 2006, p. 33.
1240 O regime do referendo nacional foi inicialmente fixado na Lei n.º 45/91, de 3 de agosto, revogada
pelo diploma identificado no texto (v. Filipe, 2016, pp. 399-403 e 429-432; Mendes, 2006, p. 7).
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artigos 2º a 9.º da Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (v. Canotilho & Moreira, 2010, pp. 103-

107).

Para o efeito, o Presidente remeterá ao Tribunal Constitucional cada proposta

que receba, nos oito dias subsequentes à sua publicação em Diário da República. Se o

Tribunal verificar alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade, a proposta é obrigatori-

amente devolvida pelo Presidente à Assembleia ou ao Governo, conforme a sua ori-

gem, podendo estes órgãos proceder à respetiva reformulação, para nova apreciação

(cf. artigos 26º e 28º da Lei n.º 15-A/98).

Verificado o respeito pela Constituição e pela lei, cabe ao Presidente decidir, no

prazo de 20 dias após a publicação do acórdão, se convoca o referendo, ou não, sendo

a convocação feita por decreto presidencial e a recusa, se for esse o caso, através de

mensagem fundamentada dirigida ao parlamento ou por comunicação escrita dirigida

ao Governo ou aos representantes do grupo de cidadãos eleitores, consoante a origem

da iniciativa (cf. artigos 34º a 36º da Lei n.º 15-A/98).1241

Apesar de terem sido muitas as iniciativas para a promoção de referendos de

âmbito nacional,1242 apenas oito foram submetidas ao Presidente e, destas, só três

foram concretizadas. Das que chegaram a Belém, quatro foram consideradas inconsti-

tucionais e uma foi recusada pelo Presidente. As que não chegaram a sair da Assem-

bleia da República foram rejeitadas na votação ocorrida no parlamento, ou ficaram

prejudicadas perante a aprovação de outra proposta ou acabaram mesmo por não ser

sequer apreciadas (v. lista in Filipe, 2016, pp. 697-711).

Foi no primeiro mandato de Jorge Sampaio que entrou em vigor a alteração

constitucional que consagra a figura do referendo nacional e o Presidente recebeu,

nesse período, três resoluções da Assembleia da República com iniciativas referendá-

rias.

1241 Sobre a intervenção do Presidente da República e do Tribunal Constitucional no processo de convo-
cação de referendos de âmbito nacional v. Canotilho & Moreira, 2010, p. 107; Mendes, 2006, pp. 25-33.
1242 Mais precisamente quarenta, desde 1991 até ao final da segunda sessão da XIII Legislatura (cf. Filipe,
2016, pp. 697-711 e Assembleia da República, acedido em 2 de fevereiro de 2017, em
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx).
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A primeira tinha como objeto a participação de Portugal na União Europeia, na

sequência da aprovação do Tratado de Amesterdão. Teve origem no XIII Governo

Constitucional que, a 6 de outubro de 1997, formalizou junto da Assembleia da Repú-

blica a proposta de resolução n.º 71/VII, que foi aprovada a 29 de junho de 19981243 (v.

Diário da Assembleia da República, I série n.º 86/VII/3, de 30 de junho de 1998, pp. 17-

29 e 54). A apreciação do Tribunal Constitucional foi vertida no Acórdão n.º 531/98, de

28 de abril de 1998, concluindo pela inconstitucionalidade por desrespeito pelos “prin-

cípios de objetividade, clareza e precisão exigidos” pela Constituição e pela lei (v.

Acórdão citado, in Diário da República, I série-A, n.º 174, de 30 de julho de 1998, p.

3660-11 e Filipe, 2016, pp. 567-572).

No mesmo ano de 1998 vingaram duas iniciativas referendárias, ambas subscri-

tas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista.

A primeira, sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, sur-

giu no contexto do debate parlamentar de propostas legislativas visando alterar o Có-

digo Penal com aquele objetivo. O PSD, pretendendo evitar que tal decisão fosse to-

mada sem que os eleitores se pronunciassem, formalizou um projeto de resolução

para a realização do referendo, acabando por ser aprovada a versão alternativa apre-

sentada pelo PS, com os votos favoráveis deste partido, a abstenção do PSD, do CDS-

PP e de 12 deputados do PS e os votos contra do PCP e do PEV (v. Diário da Assembleia

da República I série n.º 51/VII/3, de 20 de março de 1998, p. 1750; Filipe, 2016, pp.

467-469). O Tribunal Constitucional constatou a constitucionalidade e a legalidade da

Resolução da Assembleia da República (Acórdão n.º 288/98, de 17 de abril de 1998) e

o Presidente convocou o referendo para 28 de junho de 1998 (Decreto do PR n.º 14-

A/98, de 28 de abril).1244

A segunda iniciativa bem-sucedida tinha como objetivo a criação das regiões

administrativas. Tratava-se de um referendo de caráter obrigatório e regulado por um

1243 A pergunta teve os votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do CDS-PP e contra do PCP, PEV e
uma deputada do PS. Em relação ao universo eleitoral, o PS votou a favor, o PSD e uma deputada do PS
contra e os restantes grupos parlamentares abstiveram-se (v. Diário da Assembleia da República I série
n.º 86/VII/3, de 30 de junho de 1998, p. 54).
1244 Com uma abstenção de 68,11%, o resultado da votação foi o seguinte: “Não” 50,07%; “Sim” 48,28%;
Branco 1,07%; Nulos 0,57% (v. Comissão Nacional de Eleições, acedido em 7 de abril de 2016, em
http://eleicoes.cne.pt/vector/index.cfm?dia=28&mes=06&ano=1998&eleicao=re1).



Vasco Franco

418

normativo próprio, por força do disposto no artigo 256.º da CRP, contido nos artigos

245.º a 251.º da Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril.1245 Foram apresentados projetos de

resolução do PS, do PSD e do CDS-PP, tendo sido aprovado o primeiro, com votos a

favor do PS e do CDS-PP, contra de uma deputada do PS e a abstenção do PSD, PCP e

PEV (v. Diário da Assembleia da República, I série n.º 51/VII/3, de 30 de junho de 1998,

p. 3007)1246 . O Tribunal Constitucional entendeu que não existia inconstitucionalidade

ou ilegalidade (Acórdão n.º 757/98, de 29 de julho de 1998) e Jorge Sampaio marcou a

data da votação para 8 de novembro de 19981247 (Decreto do PR n.º 39/98, de 1 de

setembro).1248

Uma vez que as iniciativas consideradas inconstitucionais não relevam para

efeitos da ponderação da interação entre o Presidente e o Governo, apenas as duas

últimas são objeto desta avaliação, concluindo-se que, em ambas, a decisão presiden-

cial foi de sentido cooperante com o Governo socialista, dado que o grupo parlamentar

que o apoia foi o subscritor das propostas de resolução e o maior partido da oposição

não as votou favoravelmente (v. critérios no Quadro IV/3).

No seu segundo mandato, Jorge Sampaio foi chamado a decidir sobre três reso-

luções da Assembleia da República para a realização de referendos.

Uma nova tentativa de referendar a participação de Portugal na União Euro-

peia1249 teve lugar em 2004, com a aprovação de um projeto de resolução subscrito e

aprovado pelos grupos parlamentares do PS, PSD e CDS-PP.1250 O resultado da aprecia-

ção do Tribunal Constitucional foi o mesmo que se tinha verificado em 1998 em rela-

1245 As regras são as que se aplicam aos referendos em geral, com os ajustamentos necessários à especi-
ficidade do caso concreto, nomeadamente a caraterização das duas únicas perguntas admitidas, o uni-
verso eleitoral correspondente a cada uma delas (de âmbito nacional, para a primeira questão, e delimi-
tado a cada região, para a segunda) e o efeito da votação em cada um dos círculos estabelecidos (v.
Canotilho & Moreira, 2010, p. 111; Filipe, 2016, pp. 536-538).
1246 Na parte da proposta de resolução relativa ao universo eleitoral só o PS votou a favor. O PSD, o CDS-
PP e uma deputada do PS votaram contra e o PCP e o PEV abstiveram-se (v. DAR identificado no texto).
1247 Na pergunta de âmbito nacional o “Não” obteve 60,87% e o “Sim” 34,97%, registando-se ainda
1,84% de votos nulos. A abstenção foi de 51,88% (v. Comissão Nacional de Eleições, acedido em 15 de
maio de 2016, em http://eleicoes.cne.pt/vector/index.cfm?dia=08&mes=11&ano=1998&eleicao=re2a).
1248 Sobre este referendo v. Filipe, 2106, pp. 538-539.
1249 Desta vez a pergunta incidia sobre matérias aprovadas no Tratado de Roma, que estabeleceu uma
Constituição para a Europa (v. nota seguinte).
1250 Projeto de Resolução n.º 292/IX (V. Assembleia da República, acedido em 2 de fevereiro de 2017, em
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20644).
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ção à proposta de referendo sobre o Tratado de Amesterdão e com os mesmos fun-

damentos (v. Acórdão n.º 704/2004, in Diário da República, I série-A, n.º 304, de 30 de

dezembro de 2004, p. 7394).1251

Em 2005, a questão da interrupção voluntária da gravidez originou um diferen-

do entre Jorge Sampaio e o Partido Socialista, que culminou com a recusa de convoca-

ção de novo referendo sobre esta matéria.

Apesar das advertências do Presidente, o grupo parlamentar do PS avançou

com uma nova iniciativa referendária num momento que conduziria à realização da

votação no mês de julho, tendo em conta os prazos legais e o calendário eleitoral pre-

visto, que incluía eleições autárquicas e presidenciais.1252 Sabendo-se que estava ve-

dada a possibilidade de convocar e realizar referendos entre as datas de convocação e

de realização de outros atos eleitorais (cf. art.º 115º/7 da CRP), a única opção seria

aquele mês de verão, o que agravava o risco de uma elevada abstenção, que Sampaio

considerava indesejável, como fez questão de explicar em comunicação ao país (v. Sil-

va, 2005, maio 3).

O projeto de resolução n.º 9/X, do PS, foi aprovado com os votos dos propo-

nentes e do BE, os votos contra do PCP, CDS-PP, PEV, de um deputado do PS e de ou-

tro do PSD e as abstenções do PSD e de um deputado do PS (v. Diário da Assembleia

da República, I série, n.º 10, de 21 de abril de 2005, p. 396).

A mensagem fundamentada dirigida à Assembleia da República, com os moti-

vos da recusa, foi lida a 5 de maio de 2005, após o que o Partido Socialista anunciou a

intenção apresentar uma nova iniciativa em setembro (v. Mensagem e intervenção do

deputado Alberto Martins, in Diário da Assembleia da República, I série, n.º 16, de 5 de

maio de 2005, pp. 592 e 595-596, respetivamente).1253

1251 Sobre esta proposta de referendo v. Filipe, 2016, pp. 581-583.
1252 Logo que a X Legislatura, com o PS com maioria absoluta, iniciou funções, o BE e o PS apresentaram
projetos de resolução com vista ao referendo sobre a IVG, tentando ultrapassar o bloqueio verificado no
anterior período legislativo, em que a maioria PSD-CDS reprovou três propostas nesse sentido, incluindo
uma iniciativa popular (v. Filipe, 2016, pp. 478-479).
1253 Sobre a proposta de resolução n.º 9/X v. Filipe, 2016, pp. 481-485.
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Em 28 de julho de 2005, foi aprovada, por proposta do PS, com os seus votos e

os do Bloco de Esquerda, tendo todos os restantes grupos parlamentares contra, a Lei

Orgânica n.º 4/2005, de 8 de setembro, que introduz alterações à lei do referendo, ao

regime jurídico do recenseamento eleitoral e ao diploma que regulamenta a eleição do

Presidente da República, no sentido de fixar prazos mais curtos para a convocação des-

tes atos eleitorais e para os procedimentos correspondentes, de forma a viabilizar a

realização de uma nova consulta ainda em 2005 (v. Diário da Assembleia da República,

I série, n.º 42/X/1, de 29 de julho de 2005, p. 1917).1254

Logo depois das férias parlamentares, os socialistas insistiram no referendo,

formalizando outra proposta de resolução, n.º 69/X, a qual voltou a ser aprovada com

os votos dos proponentes e do BE, votando contra os restantes partidos e uma depu-

tada do grupo parlamentar PS, enquanto uma outra deputada do mesmo grupo se

abstinha (v. Diário da Assembleia da República, I série, nº 50/X/1, de 29 de setembro

de 2005, p). O Tribunal Constitucional, através do Acórdão n.º 758/2005, de 28 de ou-

tubro de 2005, deu razão aos deputados que tinham defendido durante o debate que

a iniciativa desrespeitava o n.º 10 do artigo 115.º da CRP por se tratar da renovação,

na mesma sessão legislativa, da proposta anterior, rejeitada pelo Presidente, pelo que

Jorge Sampaio teve que devolver a resolução da Assembleia da República.1255

Com as duas iniciativas que foram declaradas inconstitucionais durante este

mandato presidencial, apenas aquela que foi recusada por Jorge Sampaio conta para a

ponderação feita no presente Capítulo, devendo ser classificada como conflitual por

incidir numa resolução aprovada pela maioria que suportava o executivo de José Só-

crates, com a abstenção do maior partido da oposição.

Acabou por ser já no primeiro mandato de Cavaco Silva que se concretizou o

novo referendo sobre a despenalização da IVG. A principal diferença em relação aos

processos deliberativos anteriores residiu no facto de o projeto de resolução n.º

148/X, do PS, ter sido aprovado com os votos favoráveis também do PSD, para além

1254 De alguma forma, o PS foi ao encontro do sugerido por Jorge Sampaio na mensagem fundamentada
de 2 de maio de 2005, no sentido de repensar os “prazos e limites circunstanciais, temporais e materiais
que […] envolvem a realização dos referendos” (in Diário da Assembleia da República, I série, n.º 16, de
5 de maio de 2005, p. 592).
1255 Sobre esta iniciativa referendária v. Filipe, 2016, pp.487-489.
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dos habituais, de socialistas e bloquistas. PCP, PEV, uma deputada do PS e um do PSD

votaram contra e o CDS-PP absteve-se, juntamente com duas deputadas do PS e um do

PSD (v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 14, de 20 de outubro de 2006, p.

28). Depois da apreciação favorável do Tribunal Constitucional (Acórdão n.º 617/2006,

de 15 de novembro), o Presidente marcou a data da votação para 11 de fevereiro de

2007 (Decreto do PR n.º 117-A/2006, de 30 de novembro).1256

A última iniciativa para a realização de um referendo teve lugar no segundo

mandato de Cavaco Silva, através do PSD, maioritário juntamente com o CDS-PP, par-

ceiro de coligação. Perante o risco de aprovação de uma proposta de lei do PS sobre a

coadoção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo, que tinha passado na vota-

ção na generalidade, com os votos de toda a esquerda e de 16 deputados social-

democratas (v. Diário da Assembleia da República, I série, n.º 91, de 17 de maio de

2013, pp. 48-49), o partido de Passos Coelho escolheu aquela via para travar este pro-

cesso legislativo antes da votação final (v. Filipe, 2016, pp. 446-447; Rodrigues, 2013,

outubro 24).

O projeto de resolução n.º 857/XII foi aprovado com os votos do PSD, a absten-

ção do CDS-PP e de dois deputados do PS e os votos contra dos restantes partidos (v.

Diário da Assembleia da República, I série, n.º 38, de 18 de janeiro de 2014, p. 30), mas

foi considerado inconstitucional e ilegal pelo Acórdão nº 176/2014, de 19 de fevereiro,

por violação dos artigo 115º/6 e 12 e 223º/1/f da CRP e dos artigo 7º/2 e 37º/3 da Lei

Orgânica n.º 15-A/98, por falta de clareza e precisão das perguntas e por não abranger

os eleitores residentes no estrangeiro (v. Filipe, 2016, pp. 448-449).

Assim, em relação aos mandatos de Cavaco Silva, apenas pode relevar para

efeitos do presente Capítulo o referendo de 11 de fevereiro de 2007, devendo ser con-

siderada como neutra a decisão do Presidente, dado que a iniciativa em causa foi

aprovada com os votos favoráveis do partido do Governo e do maior partido da oposi-

ção.

As três situações a considerar no conjunto do ponto V.3.7 são as seguintes:

1256 V. Filipe, 2016, pp. 489-491; Sá, 2006, novembro 30.
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Tabela V/27: Convocar referendos (sentido e intensidade da interação)
Data Mandato PR Governo Sentido Intensid. Código1257

28-04-98 Sampaio I Guterres I Cooperante 0,50 OPRS 22
01-09-98 Sampaio I Guterres I Cooperante 0,50 OPRS 23
02-05-05 Sampaio II Sócrates I Conflitual 0,50 OPRS 24

Fonte: Textos referenciados no ponto V.3.7.

V. 4 Poderes informais

Como se refere no Ponto II.3, a importância dos poderes informais do Presiden-

te da República tem sido apontada por diversos autores que assinalam, invariavelmen-

te, as “presidência abertas” 1258 de Mário Soares como exemplo e como uma prática

que acabaria por fazer escola (v. Araújo, 2003, pp. 96-97; Canotilho & Moreira, 1991b,

p. 57; Neto & Lobo, 2009, pp. 247 e 249-250; Novais, 2010, p. 154 e 220).

A evidência do efeito que esse tipo de exercício, de intervenção informal, nas

variadas formas que pode assumir, produz sobre o sistema político, ganhou ainda mais

peso no mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra já fora do

período de investigação. Com as suas intervenções, no primeiro ano de exercício, o

Presidente ajudou a estabilizar uma fórmula governativa que era, geralmente, conside-

rada precária, e contribuiu para o clima de otimismo que se foi instalando em Portu-

gal;1259com as presenças no terreno, em bons e em maus momentos, ora dá sinais de

cumplicidade com o Primeiro-Ministro,1260 ora gera embaraços ao Governo, nomea-

damente quando se desloca a um cenário de crise, assumindo a iniciativa antes mesmo

do chefe do executivo ou do Ministro, ou Ministra, da pasta1261.

1257 Identificação dos casos: OPRS22, despenalização da IVG, 1998; OPRS23, instituição das regiões ad-
ministrativas, 1998; OPRS24 despenalização da IVG, 2005 (não convocado).
1258 Sobre o conceito de “presidência aberta”, v. Serrano, 2002, pp. 116-128.
1259 Um bom exemplo das duas situações foi o discurso proferido numa conferência do Jornal de Negó-
cios, poucos dias antes do Governo completar um ano em funções, onde o Presidente falou de otimismo
e de «construir confiança»”, afirmando, a dado passo: «conseguimos garantir a estabilidade política,
que se considerava questionável» (cit. in Botelho, 2016, novembro 24).
1260 De entre as inúmeras situações em que isso ocorreu ficaram imagens como as das comemorações
do Dia de Portugal, em 2016, em Paris (v. Botelho, 2016, junho 13), ou da visita de ambos à Autoeuropa,
em dezembro do mesmo ano (v. Silva, 2016, dezembro 10).
1261 Aconteceu com os grandes incêndios do Funchal e de Pedrógão Grande, que causaram vítimas mor-
tais (v. Berenguer & Valente, 2016, agosto 11 e Pena, 2017, junho 19, respetivamente), com o furto de
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De facto, a simples presença do chefe do Estado, muitas vezes carregada de

simbolismo, ou as manifestações da “palavra do Presidente”, enquanto expressão de

um poder informal, têm uma frequência maior do que os atos mais visíveis que tradu-

zem o exercício dos poderes formais.1262

Procurando sistematizar esquematicamente as diferentes formas de manifesta-

ção da “palavra do Presidente” é possível identificar,1263 pelo menos, seis categori-

as:1264

- A palavra discreta (audiências, reuniões fechadas, contactos in-

formais reservados);

- A palavra espontânea (declarações inopinadas e respostas es-

pontâneas);

- A cyberpalavra (comentários breves nas redes sociais);

- A palavra em contextos específicos (declarações programadas,

entrevistas, colóquios, conferências);

- A palavra solene (discursos institucionais, mensagens à nação);

- A palavra escrita (comunicados para a imprensa, notas publica-

das na página oficial da Presidência na Internet, livros, artigos de opinião).

Importa recordar que o presente ponto incide nos poderes informais do Presi-

dente, o que afasta intervenções feitas no uso de poderes abrangidos pelos pontos

anteriores.1265

armamento e munições em Tancos (v. Botelho & Dinis, 2017, julho, 5) e com a queda de uma árvore, de
novo no Funchal e com mortos (v. Cardoso, 2017, agosto 16).
1262 Como se mostra na Figura V/1, são numerosos os atos formais que constituem uma certa rotina,
quase sempre sem que a opinião pública deles se aperceba, nomeadamente os referentes a nomeações,
exonerações e promoções na esfera dos negócios estrangeiros e da defesa.
1263 As designações propostas ajudam a distinguir o contexto, a forma e o veículo inicialmente empregue
para difundir a mensagem.
1264 Valle (2013, pp. 95-103) usa a expressão “exteriorização do pensamento político do Presidente” e
identifica diferentes modalidades: i) “formais, quase formais e informais”; ii) “com destinatário definido
e sem destinatário definido”; iii) “necessárias e facultativas”. Trata-se de uma abordagem mais abran-
gente do que a feita no presente ponto, incluindo todo o tipo de manifestações, escritas ou orais, pro-
duzidas no âmbito dos poderes constitucionalmente consagrados ou fora deles. A categoria “quase
formais” engloba intervenções feitas com tal regularidade que passam a ser esperadas, mesmo que o
Presidente não esteja obrigado a fazê-las, dando o autor o exemplo das mensagens de Ano Novo (p. 98).
Esta subdivisão não é relevante para a análise em curso, que procura avaliar intervenções não enqua-
dráveis nos poderes formais, incluindo as que têm aquela particularidade.
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À primeira daquelas categorias, corresponderão, por natureza, intervenções

tendencialmente não disponíveis para a opinião pública e, por isso, não enquadráveis

nos critérios definidos no Capítulo IV para a análise dos poderes informais.1266

Em relação às restantes, a análise tem por base, tal como ficou explicitado no

Capítulo IV, o tratamento que as intervenções presidenciais mereceram nos dois ór-

gãos de comunicação escolhidos, o semanário Expresso e o Diário de Notícias.

Do primeiro, foram pesquisados todos os números saídos no período abrangido

pela investigação, com início na edição de 30 de outubro de 1982 e termo na de 12 de

março de 2016.

Do segundo, os números coincidentes com as datas próximas dos eventos iden-

tificados como relevantes na pesquisa anterior e, independentemente disso, com as

datas próximas de iniciativas do tipo das presidências abertas ou equiparáveis e de

intervenções previamente selecionadas1267 de entre aquelas que constam das coletâ-

neas de discursos dos Presidentes.1268

As notícias utilizadas estão todas devidamente referenciadas na lista inserida

na parte final do Apêndice D, constando a respetiva avaliação das Tabelas 3 a 9 do

1265 Existe a dificuldade referida no Ponto V.3.3 quanto a intervenções feitas ao abrigo do disposto no
art.º 134.º/e da CRP. Apesar de o Presidente da República ter feito comunicações ao país em momentos
de grave crise, nomeadamente de caráter económico (v. Canotilho & Moreira, 2010, p. 193), não foi
encontrada evidência de esta norma ter sido alguma vez invocada.
1266 Sem prejuízo de poderem merecer posterior investigação, nomeadamente em relação aos períodos
em que existam apontamentos, como os cadernos de Jorge Sampaio (v. Castanheira, 2017, pp. 24-25), e
estes sejam disponibilizados, ou agendas do secretariado dos Presidentes, preservadas, que se encon-
tram disponíveis. Estas últimas fontes documentais não permitirão saber o que foi dito nas audiências
ou reuniões privadas, mas podem fornecer informação que ajude a compreender factos que lhes pos-
sam ser associados. Por exemplo, nas agendas de Mário Soares foi possível verificar que ele se reuniu,
por mais do que uma vez, com os organizadores do Congresso “Portugal, que Futuro?”, antes da sua
realização, facto que pode ser interpretado como um indício do incentivo do Presidente à iniciativa (v.
nota 1272).
1267 A seleção teve em conta o objetivo estabelecido para o presente Ponto, identificando as interven-
ções que, devido ao seu conteúdo, podiam ser suscetíveis de classificação como de tipo “conflitual” ou
“cooperante”. Não foram escolhidos discursos com um conteúdo “neutro” evidente, exceto os corres-
pondentes a iniciativas do tipo que Valle classifica como “quase formais” (v. nota 1264), designadamen-
te os discursos anualmente proferidos a 25 de Abril, 10 de Junho e 5 de Outubro, bem como a mensa-
gem de Ano Novo. Estes casos são todos incluídos, precisamente pelo caráter que aquele autor lhes
confere.
1268 A coleção de discursos de Ramalho Eanes encontra-se, encadernada, na Biblioteca da Presidência da
República. Os de Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva, constam das coletâneas de dez volumes
cada, editadas pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda, intituladas, respetivamente, Intervenções,
Portugueses e Roteiros. Todos estes volumes foram consultados para efeitos da referida seleção.
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mesmo e o resumo com a pontuação e o código atribuído para efeitos da ponderação

dos resultados das Tabelas 8 a 14 do Apêndice C.

V.4.1 Ramalho Eanes

Logo após a entrada em vigor da primeira revisão constitucional, Ramalho Ea-

nes fez uma comunicação ao país criticando a opção dos partidos que a aprovaram e

dirigindo censuras explícitas, ainda que diluídas no texto, à maioria que apoiava o Go-

verno da AD e ao próprio executivo, quando, na parte final, se refere à situação eco-

nómica.

Com o segundo Governo de Pinto Balsemão ainda em funções foram identifica-

das seis notícias relevantes, todas de sentido conflitual, abrangendo, para além da re-

visão constitucional, a mensagem de Ano Novo de 1983 e a comunicação ao país

anunciando a dissolução da Assembleia da República.

Das intervenções posteriores selecionadas para análise, 27 coincidiram com o

período do Governo do “Bloco central”, sendo onze de sentido “conflitual”, uma de

sentido “cooperante” e quinze de sentido “neutro”.

Após a posse de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, já perto do final do man-

dato de Eanes, foram feitas as duas intervenções restantes, uma de sentido “coope-

rante” e a outra de sentido “neutro”.

A identificação de todas estas intervenções está contida na Tabela 8 do Apêndi-

ce C, figurando na síntese que se apresenta a seguir apenas as que têm um valor de

intensidade diferente de zero, apurado na Tabela 3 do Apêndice D.1269

De acordo com a metodologia apresentada na Tabela IV/8, as intervenções a

que foi atribuído um sentido de tipo conflitual encontram-se inscritas nas tabelas se-

guintes com valores negativos, como resulta da aplicação dos critérios contidos na re-

ferida tabela, mas apenas para sinalizar a sua natureza conflitual (v. nota 872).

1269 Algumas das tabelas seguintes não cabem numa única página. Opta-se por não as subdividir porque
a principal unidade de análise dos poderes dos Presidentes é cada mandato presidencial.
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Tabela V/28: Poderes informais (Ramalho Eanes)
Data Governo Assunto Sentido Intensid. Código

05-11-82 Balsemão II Revisão constitucional Conflitual -0,07 PI 1
01-01-83 Balsemão II Ano Novo Conflitual -0,25
23-01-83 Balsemão II Comunicação sobre dissolu-

ção da AR
Conflitual

-0,25 PI 2
09-06-83 Soares II Posse do IX Governo Cooperante 0,08 PI 3
29-11-83 Soares II Condecoração Garcia dos

Santos
Conflitual

-0,50 PI 4
01-01-84 Soares II Ano Novo Conflitual -0,10 PI 5
23-04-84 Soares II Comunicação sobre Lei da

IVG
Conflitual

-0,25 PI 6
10-06-84 Soares II Dia de Portugal Conflitual -0,03 PI 8
01-01-85 Soares II Ano Novo Conflitual 0,42 PI 9
23-04-85 Soares II Comunicado sobre relações

com Governo
Conflitual

-0,25 PI 10
01-01-86 Cavaco I Ano Novo Cooperante 0,10 PI 11

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 8 do Apêndice C.

V.4.2 Mário Soares

Mário Soares desenhou um modelo de aproximação aos cidadãos e às instituições e

agentes locais que fixou uma pauta, seguida por aqueles que lhe sucederam, mesmo que te-

nham pretendido conferir-lhe outras roupagens, outro conteúdo e outras designações.

Tratou-se, como já se referiu, das “presidências abertas”, iniciadas logo no primeiro

ano em Belém, quando Soares se transferiu para Guimarães, durante pouco mais de uma se-

mana, entre 16 e 25 de setembro de 1986,1270 desenvolvendo intensa atividade de contacto

com as realidades dos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo.

Esta foi, tal como as que se seguiram no decurso do primeiro mandato, uma iniciativa

sem grandes fricções com o Governo, que se mostrou cooperante, participando alguns mem-

bros do executivo em diferentes iniciativas e o Primeiro-Ministro na reunião semanal, transfe-

rida, nessa altura, para a cidade berço.

As presidências abertas de Guimarães, Bragança, Beja, Guarda, Descida do Douro, Por-

talegre, Açores e Coimbra, não foram anunciadas com um tema específico. Destinavam-se a

revelar as potencialidades do território e as realidades locais, muitas vezes difíceis, com pro-

blemas que se arrastavam há décadas, não constituindo, por isso, motivo de grande embaraço

para o Governo, que tinha a oportunidade de ir mostrando iniciativas em curso ou projetadas,

para os enfrentar.

1270 V. Serrano, 2002, p. 128.
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Embora seja percetível, na síntese abaixo, o aumento da proporção de intervenções de

sentido conflitual depois da posse do XI Governo, apoiado por uma maioria absoluta do PSD, a

avaliação aponta sempre para uma intensidade baixa, que traduz geralmente referências críti-

cas indiretas ao executivo, formuladas pelo Presidente ou por terceiros, nas iniciativas em que

participou.

Foram avaliadas 167 notícias, do Diário de Notícias e do Expresso, relativas a ações

com intervenção de Mário Soares, das quais 119 têm sentido “neutro”, 23 “conflitual” e 25

“cooperante” (v. Tabela 9 do Apêndice C e Tabela 4 do Apêndice D).1271

Tabela V/29: Poderes informais (Mário Soares, primeiro mandato)
Data Governo Assunto Sentido Intensid. Código

10-03-86 Cavaco I Investidura Cooperante 0,50 PI12
25-04-86 Cavaco I 25 de Abril Cooperante 0,05 PI13
15-09-86 Cavaco I Presidência aberta - Guimarães Cooperante 0,10 PI14
18-09-86 Cavaco I idem Cooperante 0,10 PI15
22-09-86 Cavaco I “ Conflitual -0,05 PI16
23-09-86 Cavaco I “ Conflitual -0,05 PI17
01-01-87 Cavaco I Ano Novo Cooperante 0,18 PI18
23-02-87 Cavaco I Presidência aberta - Bragança Conflitual -0,05 PI19
24-02-87 Cavaco I idem Cooperante 0,10 PI20
27-02-87 Cavaco I “ Conflitual -0,05 PI21
09-03-87 Cavaco I Entrevista do PR ao DN Cooperante 0,10 PI22
17-08-87 Cavaco II Posse XI Governo Cooperante 0,18 PI23
29-10-87 Cavaco II Presidência aberta – Beja Cooperante 0,13 PI24
30-10-87 Cavaco II idem Cooperante 0,10 PI25
31-10-87 Cavaco II “ Cooperante 0,25 PI26
05-11-87 Cavaco II “ Conflitual -0,25 PI27
01-01-88 Cavaco II Ano Novo Cooperante 0,10 PI28
26-03-88 Cavaco II Presidência aberta – Guarda Cooperante 0,05 PI29
28-03-88 Cavaco II idem Conflitual -0,10 PI30
30-03-88 Cavaco II “ Cooperante 0,13 PI31
31-03-88 Cavaco II “ Conflitual -0,13 PI32
25-04-88 Cavaco II 25 de Abril Cooperante 0,03 PI33
10-06-88 Cavaco II Dia de Portugal Cooperante 0,05 PI34
20-07-88 Cavaco II Presidência aberta – Douro Conflitual -0,25 PI35
24-07-88 Cavaco II idem Cooperante 0,05 PI36
01-01-89 Cavaco II Ano Novo Conflitual -0,05 PI37
01-01-89 Cavaco II idem -0,10 PI38
13-03-89 Cavaco II Presidência aberta – Portalegre Conflitual -0,05 PI39
14-03-89 Cavaco II idem Conflitual -0,10 PI40
15-03-89 Cavaco II “ Conflitual -0,10 PI41

1271 A síntese apresenta apenas as intervenções de sentido “conflitual” e “cooperante”. Os números
podem não coincidir com as listagens apresentadas neste ponto, para cada mandato, porque, quando,
na mesma data e no mesmo jornal, consta mais do que uma notícia sobre determinado evento, é inscri-
to nessas listagens um valor de intensidade médio, apurado nas Tabelas 3 a 9 do Apêndice D, de acordo
com o critério definido no Capítulo IV.
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16-03-89 Cavaco II Presidência aberta – Portalegre Conflitual -0,13 PI42
28-05-89 Cavaco II Presidência aberta – Açores Conflitual -0,10 PI43
07-06-89 Cavaco II idem Conflitual -0,05 PI44
08-06-89 Cavaco II “ Conflitual -0,10 PI45
05-10-89 Cavaco II Implantação da República Conflitual -0,05 PI46
30-06-90 Cavaco II Presidência aberta – Coimbra Conflitual -0,10 PI47
02-07-90 Cavaco II idem Conflitual -0,10 PI48
06-07-90 Cavaco II “ Conflitual -0,10 PI49
17-01-91 Cavaco II Comunicação sobre Guerra no

Golfo
Cooperante

0,10 PI50
Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 9 do Apêndice C.

Dois bons exemplos da influência que o Presidente pode exercer através da

“palavra discreta” foram referenciados com destaque na comunicação social no decur-

so do segundo mandato de Mário Soares. O primeiro foi revelado no Expresso de 15 de

fevereiro de 1992, onde se afirma que o Presidente “pressionou” o líder da UGT para

que a central sindical não subscrevesse um acordo de concertação social com o Gover-

no de Cavaco Silva (v. “Soares e Guterres pressionam”, 1992, fevereiro 15). O segundo

ocorreu na altura da organização do controverso congresso “Portugal: que Futuro?”,

existindo documentação que revela ter o Presidente reunido, mais do que uma vez,1272

com os promotores oficiais e ter realizado contactos para que determinadas figuras se

associassem ao evento (v. “Spínola e Costa Gomes finalmente juntos”, 1994, abril

9)1273.

Sem surpresa, as notícias analisadas confirmam o elevado grau de conflituali-

dade entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, durante todo este perío-

do.

Enquanto, no primeiro mandato, 72% das notícias foram de sentido “neutro”,

distribuindo-se as “conflituais” e “cooperantes” em partes iguais, de 14% cada, no se-

1272 Como consta da agenda do Presidente Mário Soares relativa ao ano de 1994, ele teve reuniões com
o então reitor da Universidade de Coimbra, Rui Alarcão, que presidiu à comissão de honra do Congresso,
nos dias 5 de janeiro e 8 de março e com Gomes Mota e Vítor Cunha Rego, dois dos impulsionadores da
iniciativa, a 17 de janeiro. A 23 de abril recebeu em Belém uma delegação constituída por Rui Alarcão,
Gomes Mota, Maria de Sousa e José Mattoso, que o convidou para intervir na sessão de abertura do
Congresso (v. Agendas do Presidente Mário Soares, pasta de 1994, Arquivo Mário Soares, Fundação
Mário Soares; “Soares diz que sim”, 1994, abril 24).
1273 O Expresso deu grande destaque, na primeira página da sua edição de 9 de abril de 1994, ao convite
feito pessoalmente por Soares a António de Spínola, testemunhado pelo próprio marechal, para que
integrasse a “comissão de honra” do Congresso. Depois de ter aceitado, Spínola recuou quando soube
que também Costa Gomes, com quem estava incompatibilizado, fazia parte daquela comissão (v. “Spí-
nola bate com a porta”, 1994, abril 16).
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gundo, as notícias de sentido “conflitual” atingiram os 31%, ficando-se as de sentido

“cooperante” por escassos 5%.1274

Momentos altos do desencontro entre Soares e Cavaco foram, nomeadamente:

i) o congresso “Portugal: Que futuro?” e o diagnóstico que o Presidente apresentou na

abertura do evento;1275 ii) a presidência aberta na Área Metropolitana de Lisboa, entre

30 de janeiro e 14 de fevereiro de 1993; iii) a rejeição firme da classificação do Tribunal

de Contas e de outras instituições como “forças de bloqueio”;1276 iv) o discurso sobre o

“direito à indignação”, durante um processo reivindicativo de camionistas que culmi-

nou com o bloqueio da Ponte 25 de abril;1277 iv) uma entrevista à RTP, a 27 de setem-

bro de 1994, com fortes ataques ao “cavaquismo”.1278

A presidência aberta na Área Metropolitana de Lisboa partiu de uma iniciativa

de um grupo de deputados do Partido Socialista,1279 a que aderiram as autarquias da

região, formalizando o convite ao Presidente. Com uma duração maior do que nos ca-

sos anteriores1280 e uma visibilidade acrescida por se tratar do território mais povoado

do país e com maior acesso aos principais órgãos de comunicação social, a presença de

Mário Soares pôs em particular evidência um conjunto de problemas, dos quais de

destacaram os bairros clandestinos e de barracas.

A sondagem mensal do Expresso, realizada imediatamente após o fim da inicia-

tiva presidencial, revelou uma quebra da popularidade de Cavaco Silva para o valor

1274 No total de 135 notícias, 86 eram de sentido “neutro”, 42 de sentido “conflitual” e 7 de sentido
“cooperante”, das quais apenas cinco com Cavaco Silva como Primeiro-Ministro. As duas restantes refe-
rem-se a situações ocorridas quando o chefe do executivo era já António Guterres (v. Tabelas 10 do
Apêndice C e 3 do Apêndice D).
1275 Um discurso “simplesmente devastador” para o Governo (Henriques, 1994, maio 9).
1276 Essa expressão fora usada pelo PSD e Soares aproveitou uma conferência sobre “O estado da Justi-
ça” para recordar que é imperioso que o poder político “cumpra a legalidade democrática” e que o
mesmo “está subordinado às leis” e “é fiscalizado e deve continuar a ser” (cit. in Azevedo, 1993, janeiro
30).
1277 Proferido a 23 de setembro de 1994, num colóquio sobre «O Estado de Direito, o advogado e a pro-
teção dos direitos do cidadão» (v. Barbosa, 1994, setembro 24).
1278 Na entrevista, Soares afirmou que o cavaquismo estava a “criar alguns quistos na sociedade portu-
guesa”, que a maioria funcionava “como uma guilhotina” e, em resposta a idêntica alusão feita pelo
PSD, manifestou a intenção de “ajudar o primeiro-ministro a terminar o seu mandato com dignidade”
(cit. in “«É útil que a AR discuta»”, 1994, setembro 28).
1279 Quase um ano antes, deputados dos círculos eleitorais de Lisboa e Setúbal propuseram aos presi-
dentes de Câmara que convidassem o PR (v. “Autarcas socialistas querem”, 1992, fevereiro 29).
1280 Durou 16 dias, quando as de maior duração anteriores, Bragança, Beja e Açores, se ficaram pelos 12
dias (v. Serrano, 2002, p. 128).
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mais baixo de sempre, descendo de 26 pontos positivos, na sondagem anterior, para 7

negativos (v. “Cavaco desce ao mínimo”, 1993, fevereiro 27).1281

Poucas semanas depois, o Governo anunciou o lançamento de um programa de

financiamento dos municípios para a erradicação das barracas nas áreas metropolita-

nas de Lisboa e do Porto (v. “Governo prepara «pacote»”, 1993, março 6; “Plano de

habitação”, 1993, março 13).

Curiosamente, a última presidência aberta, dedicada ao ambiente, que amea-

çava ser controversa, nas palavras do próprio Mário Soares (v. Soares, 1994, abril

4),1282 acabou por redundar num debate sem precedentes sobre diferentes matérias

relacionadas com o tema central, envolvendo especialistas, ambientalistas, autarcas e

governantes, mas não teve custos muito relevantes para o executivo. Para tal contribu-

iu a presença frequente, durante muitos dos dezoito dias do périplo por Portugal, da

Ministra do Ambiente1283 e de outros ministros e secretários de Estado, ao ponto de o

Presidente confessar que o Governo fez “uma marcação cerrada” e que “aceitou parti-

cipar em profusão” (Fonseca & Henriques, 1994, abril 14). Com essa presença e a re-

conhecida simpatia e abertura de espírito da ministra, Teresa Patrício Gouveia, críticas

e problemas foram convertidos em oportunidades para dar explicações e anunciar

soluções, retirando grande parte da carga negativa às notícias (v. referências contidas

na Tabela 10 do Apêndice C).1284

Em síntese, são as seguintes as notícias de sentido “conflitual” e “cooperante”

relativas ao segundo mandato de Mário Soares:1285

1281 64% dos inquiridos consideraram que a presidência aberta foi “importante ou muito importante” e
75% apontaram como “imagem de marca” da iniciativa o “conhecimento de situações de crise e misé-
ria” (v. Lima, 1993, fevereiro 27).
1282 No início desta presidência aberta, Soares publicou um texto no Diário de Notícias (1994, abril 4, p.
43) explicitando os objetivos da iniciativa e, no final, um outro, no Expresso (1994, abril 23, pp. 1-2), com
o balanço da mesma.
1283 Soares fez mesmo questão de louvar a “abertura de espírito” e de sublinhar o contraste entre a
“(quase) contante presença” dela, “com o que aconteceu em anteriores presidências abertas” (Fonseca
& Henriques, 1994b, abril 16).
1284 Foram analisadas, no total, 40 notícias relacionadas com esta presidência aberta (v. lista constante
da referida Tabela).
1285 A listagem completa do mandato consta das Tabelas 10 e 5 dos Apêndices C e D, respetivamente.
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Tabela V/30: Poderes informais (Mário Soares, segundo mandato)
Data Governo Assunto Sentido Intensid. Código

31-10-91 Cavaco III Posse do XII Governo Conflitual -0,05 PI51
01-01-92 Cavaco III Ano Novo Conflitual -0,10 PI52
14-07-92 Cavaco III Mensagem ao País Conflitual -0,38 PI53
20-09-92 Cavaco III Presidência aberta – Viana do

Castelo Conflitual -0,05 PI54
22-09-92 Cavaco III idem Conflitual -0,03 PI55
23-09-92 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI56
01-01-93 Cavaco III Ano Novo Conflitual -0,18 PI57
29-01-93 Cavaco III Conferência “O estado da Justiça” Conflitual -0,50 PI58
29-01-93 Cavaco III Presidência aberta – Lisboa Conflitual -0,13 PI59
02-02-93 Cavaco III idem Cooperante 0,25 PI60
03-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI61
05-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,18 PI62
05-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI63
06-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI64
07-02-93 Cavaco III “ Cooperante 0,03 PI65
09-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,25 PI66
10-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI67
12-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,25 PI68
12-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI69
14-02-93 Cavaco III “ Conflitual -0,20 PI70
21-05-93 Cavaco III Prefácio de Intervenções 7 Conflitual -0,50 PI71
01-06-93 Cavaco III 10.º Aniversário do Tribunal

Constitucional Conflitual -0,25 PI72
10-06-93 Cavaco III Dia de Portugal Conflitual -0,10 PI73
08-10-93 Cavaco III Conferência “Portugal, a Europa

e o Mundo” Conflitual -0,50 PI74
01-01-94 Cavaco III Ano Novo Conflitual -0,25 PI75
21-01-94 Cavaco III Colóquio “Os Direitos dos Traba-

lhadores” Conflitual -0,10 PI76
07-04-94 Cavaco III Presidência aberta – Ambiente Cooperante 0,03 PI77
09-04-94 Cavaco III Idem Conflitual -0,05 PI78
11-04-94 Cavaco III “ Conflitual -0,13 PI79
12-04-94 Cavaco III “ Conflitual -0,05 PI80
16-04-94 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI81
17-04-94 Cavaco III “ Conflitual -0,05 PI82
21-04-94 Cavaco III “ Cooperante 0,13 PI83
22-04-94 Cavaco III “ Cooperante 0,03 PI84
25-04-94 Cavaco III 25 de Abril Conflitual -0,10 PI85
06-05-94 Cavaco III Congresso “Portugal: que futu-

ro?” Conflitual -0,25 PI86
08-05-94 Cavaco III Idem Conflitual -0,25 PI87
08-05-94 Cavaco III “ Conflitual -0,50 PI88
10-05-94 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI89
10-05-94 Cavaco III “ Conflitual -0,25 PI90
13-05-94 Cavaco III “ Conflitual -0,10 PI91
23-09-94 Cavaco III Colóquio sobre “O Estado de

Direito” Conflitual -0,25 PI92
27-09-94 Cavaco III Entrevista à RTP Conflitual -0,50 PI93
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01-01-95 Cavaco III Ano Novo Conflitual -0,10 PI94
02-03-95 Cavaco III Comunicação sobre recusa de

nomear vice-PM Conflitual -0,25 PI95
21-04-95 Cavaco III Declaração sobre Foz Côa Conflitual -0,10 PI96
10-06-95 Cavaco III Dia de Portugal Conflitual -0,10 PI97
28-10-95 Guterres I Posse do XIII Governo Cooperante 0,25 PI98
01-01-96 Guterres I Ano Novo Cooperante 0,25 PI99

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 10 do Apêndice C.

V.4.3 Jorge Sampaio

Embora a Presidência da República tenha optado por outras designações, como

“jornadas”, “semanas de…”, ou, simplesmente, “deslocações” e “visitas”,1286 para iden-

tificar as saídas de Jorge Sampaio para contactos com diferentes realidades, a comuni-

cação social continuou a recorrer à expressão “presidência aberta”, usada por Mário

Soares.

Foi o que aconteceu logo na primeira saída para visitar vários distritos, no curto

espaço de quatro dias, entre 21 e 24 de abril de 1996 (v. Henriques, 1996, abril 24).

Os títulos de dois artigos de João Pedro Henriques publicados no Diário de No-

tícias, a propósito dessas deslocações, ilustram bem o espírito com que este tipo de

atividades começou por ser encarado pelo novo Presidente: “Adeus, tristeza” (Henri-

ques, 1996, abril 22) e “O antibota-abaixo” (Henriques, 1996, abril 25).

Isso não impediu que as próprias realidades cedo se impusessem e iniciativas

como a “Semana da Educação”, logo em 1997, acabaram por evidenciar problemas e

constrangimentos com alguma carga negativa para o Governo, o mesmo acontecendo,

de forma mais gritante, dois anos depois, com a “Semana da Saúde”.

No total do primeiro mandato de Jorge Sampaio foram listadas 155 notícias,

sendo classificadas com sentido neutro 113, conflitual 29 e cooperante 13 (v. Tabelas

11 e 6, respetivamente dos Apêndices C e D).

1286 Essas são as designações usadas na cronologia anualmente publicada nas últimas páginas dos dez
volumes de Portugueses (v. Sampaio, 1997, pp. 563-626; Sampaio, 1998, pp. 739-800; Sampaio, 1999,
pp. 595-668; Sampaio, 2000, pp. 647-713; Sampaio, 2001, pp. 443-505; Sampaio, 2003, pp. 655-709;
Sampaio, 2004, pp. 623-675; Sampaio, 2005, pp. 627-686; Sampaio, 2006, pp. 563-613; Sampaio, 2007,
pp. 663-719).
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Tabela V/31: Poderes informais (Jorge Sampaio, primeiro mandato)
Data Governo Assunto Sentido Intensid. Código

21-04-96 Guterres I Deslocação a distritos de Évora,
Leiria, Coimbra, Porto e Vila Real Cooperante 0,10 PI100

24-04-96 Guterres I Idem Cooperante 0,10 PI101
14-06-96 Guterres I Visita ao distrito de Faro Conflitual -0,10 PI102
15-06-96 Guterres I Idem Conflitual -0,10 PI103
24-10-96 Guterres I Visita a municípios do Norte Cooperante 0,10 PI104
26-10-96 Guterres I Idem Cooperante 0,25 PI105
23-11-96 Guterres I Visita ao distrito do Porto Conflitual -0,25 PI106
01-01-97 Guterres I Ano Novo Cooperante 0,25 PI107
25-04-97 Guterres I 25 de Abril Conflitual -0,18 PI108
07-06-97 Guterres I Jornada da Interioridade Cooperante 0,50 PI109
11-06-97 Guterres I Idem Conflitual -0,10 PI110
12-06-97 Guterres I “ Cooperante 0,50 PI111
13-06-97 Guterres I “ Cooperante 0,25 PI112
14-06-97 Guterres I “ Cooperante 0,25 PI113
01-01-98 Guterres I Ano Novo Conflitual -0,05 PI114
18-01-98 Guterres I Semana da Educação Conflitual -0,18 PI115
23-01-98 Guterres I Idem Conflitual -0,10 PI116
24-01-98 Guterres I “ Conflitual -0,11 PI117
10-06-98 Guterres I Dia de Portugal Cooperante 0,13 PI118
20-09-98 Guterres I Visita ao Baixo Alentejo Conflitual -0,10 PI119
05-10-98 Guterres I Proclamação da República Conflitual -0,05 PI120
01-01-99 Guterres I Ano Novo Cooperante 0,25 PI121
28-03-99 Guterres I Comunicação sobre Justiça Cooperante 0,05 PI122
25-04-99 Guterres I 25 de Abril Conflitual -0,10 PI123
25-10-99 Guterres II Posse do XIV Governo Cooperante 0,25 PI124
26-11-99 Guterres II Semana da Saúde Conflitual -0,13 PI125
28-11-99 Guterres II Idem Conflitual -0,25 PI126
29-11-99 Guterres II “ Conflitual -0,25 PI127
30-11-99 Guterres II “ Conflitual -0,25 PI128
22-03-00 Guterres II Visita aos distritos de Lisboa e

Leiria Conflitual -0,10 PI129
25-04-00 Guterres II 25 de Abril Conflitual - 0,38 PI130
04-07-00 Guterres II Visita à Área Metropolitana de

Lisboa Conflitual -0,10 PI131
06-07-00 Guterres II Idem Conflitual -0,05 PI132
07-07-00 Guterres II “ Conflitual -0,10 PI133

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 11 do Apêndice C.

O segundo mandato de Jorge Sampaio arrancou sob o signo dos avisos e das

críticas, mais ou menos veladas, ao Governo de António Guterres, com particular des-

taque para as áreas mais caras ao Presidente, saúde e educação.

Contrastando com a parte final do exercício do seu correligionário com Primei-

ro-Ministro, a coabitação com Durão Barroso começou com sinais de cooperação, bem

evidentes durante a visita ao distrito de Beja, na qual o novo chefe do executivo anun-
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ciou investimentos no aeroporto local e no porto de Sines, correspondendo ao que

sabia serem duas apostas do Presidente (v. Frota, 2002, junho 15; Henriques, 2002,

junho 14).

Tais sinais foram-se desvanecendo e, em 2003, no discurso feito na sessão so-

lene da Assembleia da República comemorativa do 25 de Abril, Sampaio deixou uma

das mensagens mais fortes do mandato, com a frase “há mais vida para além do Or-

çamento”, que sintetizava as críticas às políticas orçamentais do executivo (v. Figueire-

do, 2003, maio 3).

Críticas mais aprofundadas sobre a mesma matéria foram formalizadas, já com

Santana Lopes em São Bento, através de artigo de opinião que o Presidente publicou

no semanário Expresso de 25 de setembro de 2004 (p. 28).

Aliás, desde o momento da posse, até ao dia do anúncio da dissolução da As-

sembleia da República, em dezembro de 2004 (v. Ponto V.1.1.5), aquele executivo não

teve tréguas, não se encontrando, na análise efetuada, nenhuma notícia considerada

de sentido cooperante.

Em contrapartida, o último ano de exercício presidencial de Jorge Sampaio,

coincidente com o primeiro do Governo de maioria absoluta de José Sócrates, registou

uma única divergência relevante em relação a este, entre as notícias selecionadas. Tra-

tou-se da posição contrária às medidas do executivo relativamente à redução das fé-

rias dos magistrados judiciais, manifestada pelo Presidente na abertura do Congresso

dos Juízes, em 2005.

No conjunto deste mandato o total de notícias analisadas, no Diário de Notícias

e no Expresso, foi de 169, com a seguinte distribuição: 93 de sentido neutro, 56 de

sentido conflitual, 20 de sentido cooperante (v. Tabela 12 do Apêndice C e Tabela 7 do

Apêndice D.



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

435

Tabela V/32: Poderes informais (Jorge Sampaio, segundo mandato)
Data Governo Assunto Sentido Intensid. Código

09-03-01 Guterres II Investidura Conflitual -0,10 PI134
09-03-01 Guterres II Idem Conflitual -0,18 PI135
14-03-01 Guterres II Painel sobre a SIDA Conflitual -0,10 PI136
10-06-01 Guterres II Dia de Portugal Conflitual -0,10 PI137
11-06-01 Guterres II Artigo no DN sobre saúde Conflitual -0,10 PI138
12-06-01 Guterres II Deslocação ao distrito de Viana

do Castelo Cooperante 0,05 PI139
14-06-01 Guterres II Idem Conflitual -0,10 PI140
15-06-01 Guterres II “ Conflitual -0,13 PI141
16-06-01 Guterres II “ Conflitual -0,13 PI142
25-04-02 Barroso 25 de Abril Conflitual -0,10 PI143
10-06-02 Barroso Dia de Portugal Conflitual -0,25 PI144
11-06-02 Barroso Visita ao distrito de Beja Conflitual -0,10 PI145
13-06-02 Barroso Idem Cooperante 0,50 PI146
14-06-02 Barroso “ Cooperante 0,25 PI147
14-06-02 Barroso “ Cooperante 0,50 PI148
15-06-02 Barroso “ Cooperante 0,25 PI149
16-06-02 Barroso “ Cooperante 0,08 PI150
05-10-02 Barroso Implantação da República Conflitual -0,25 PI151
05-10-02 Barroso Idem Conflitual -0,25 PI152
26-10-02 Barroso Visita ao distrito da Guarda Cooperante 0,10 PI153
28-10-02 Barroso Idem Conflitual -0,10 PI154
01-01-03 Barroso Ano Novo Conflitual -0,10 PI155
21-01-03 Barroso Abertura do ano judicial Conflitual -0,10 PI156
21-01-03 Barroso Idem Conflitual -0,25 PI157
12-03-03 Barroso Iniciativa “Comunidades Estran-

geiras e Minorias…” Conflitual -0,10 PI158
12-04-03 Barroso Jornada da Inovação Cooperante 0,10 PI159
20-04-03 Barroso Idem Cooperante 0,25 PI160
21-04-03 Barroso “ Cooperante 0,10 PI161
22-04-03 Barroso “ Cooperante 0,10 PI162
23-04-03 Barroso “ Cooperante 0,10 PI163
24-04-03 Barroso “ Cooperante 0,10 PI164
25-04-03 Barroso 25 de Abril Conflitual -0,38 PI165
25-04-03 Barroso Idem Conflitual -0,50 PI166
27-05-03 Barroso Visita ao distrito de Coimbra Conflitual -0,10 PI167
29-05-03 Barroso Idem Conflitual -0,10 PI168
10-06-03 Barroso Dia de Portugal Cooperante 0,10 PI169
10-06-03 Barroso Idem Cooperante 0,10 PI170
13-06-03 Barroso Visita aos Açores Conflitual -0,10 PI171
01-11-03 Barroso Entrevista ao Público Conflitual -0,50 PI172
01-01-04 Barroso Ano Novo Conflitual -0,25 PI173
09-02-04 Barroso Jornadas sobre o Ambiente Cooperante 0,10 PI174
25-04-04 Barroso 25 de Abril Conflitual -0,30 PI175
25-04-04 Barroso Idem Conflitual -0.50 PI176
04-04-04 Barroso Semana da Educação Conflitual -0,25 PI177
05-04-04 Barroso Idem Conflitual -0,10 PI178
07-04-04 Barroso “ Conflitual -0,10 PI179
08-04-04 Barroso “ Conflitual -0,10 PI180
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17-07-04 S. Lopes Posse do XVI Governo Conflitual -0,25 PI181
17-09-04 S. Lopes Semana da Saúde Conflitual -0,15 PI182
20-09-04 S. Lopes Idem Conflitual -0,18 PI183
21-09-04 S. Lopes “ Conflitual -0,25 PI184
23-09-04 S. Lopes “ Conflitual -0,10 PI185
25-09-04 S. Lopes Artigo no Expresso sobre política

orçamental Conflitual -0,50 PI186
05-10-04 S. Lopes Implantação da República Conflitual -0,10 PI187
11-12-04 S. Lopes Comunicação sobre dissolução

da AR Conflitual -0,50 PI188
17-03-05 Sócrates I Visita ao Norte Alentejano Cooperante 0,10 PI189
02-05-05 Sócrates I Jornada sobre Sinistralidade Ro-

doviária Cooperante 0,10 PI190
23-11-05 Sócrates I Iniciativa Envelhecimento e Au-

tonomia Cooperante 0,25 PI191
24-11-05 Sócrates I Congresso dos Juízes Portugue-

ses Conflitual -0,50 PI192
05-02-06 Sócrates I Visita ao distrito de Viseu Conflitual -0,10 PI193

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 12 do Apêndice C.

O Gráfico seguinte permite uma melhor perceção da distribuição das notícias

entre os períodos correspondentes a cada um dos quatro executivos com os quais Jor-

ge Sampaio lidou neste segundo mandato (v. Tabela 12 do Apêndice C).

Figura V/13: Poderes informais (Jorge Sampaio, segundo mandato, por Governo)

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Tabela 12 do Apêndice C.
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V.4.4 Cavaco Silva

A necessidade de “consensos alargados” para as grandes questões nacionais foi

a tónica da primeira mensagem de Cavaco Silva, no momento da investidura perante a

Assembleia da República (v. Costa, 2006, março 10). A frase e outras de sentido seme-

lhante acabariam por ser repetidas, vezes sem conta, ao longo dos seus dois manda-

tos.1287

Em linha com uma opção já feita por Mário Soares e por Jorge Sampaio, Cavaco

Silva decidiu manter contactos regulares com os cidadãos e as instituições, fora do

Palácio de Belém, através de visitas de âmbito territorial e de iniciativas temáticas. No

entanto, as saídas para esses eventos tiveram, quase sempre, uma duração mais curta

do que nos períodos anteriores.

Na Tabelas 13 e 14 do Apêndice C é possível perceber como, por exemplo, as

iniciativas temáticas, designadas “roteiros”, se desdobraram em diferentes “jornadas”,

habitualmente com dois dias de duração.

No primeiro mandato, o momento de maior tensão entre Cavaco Silva e José

Sócrates,1288 refletido nas notícias, terá sido a propósito de uma situação algo rocam-

bolesca, originada pela sugestão de que o Presidente poderia estar a ser alvo de escu-

tas telefónicas, da responsabilidade do Governo.1289 O caso culminou com uma solene

comunicação ao país,1290 na qual Cavaco Silva lançou acusações ao PS e, indiretamen-

te, ao Governo, por questões laterais, sem nunca reconhecer aquilo que já se sabia e

que acabou por ser confirmado posteriormente:1291 a fonte da suspeita lançada para o

1287 Bastará seguir os títulos das notícias referenciadas nas Tabelas 13 e 14 do Apêndice C, para se per-
ceber essa insistência na questão dos “consensos alargados”.
1288 Novais (2010, p. 391) considera que, “na vigência da Constituição de 1976”, este foi “o caso mais
grave de quebra do dever de lealdade institucional do Presidente da República para com o Governo e de
violação do dever […] de imparcialidade”, na véspera de eleições legislativas, dado que Cavaco Silva
alimentou a suspeição, com o seu silêncio e com meias respostas, até à realização do ato eleitoral.
1289 A primeira página do Público de 18 de agosto de 2009 exibia, estampado numa foto onde estavam,
lado a lado, o Presidente e o Primeiro-Ministro, o seguinte título: “Presidência suspeita estar a ser vigia-
da pelo Governo”.
1290 V. declaração in Público, 2009, setembro 30, p. 3.
1291 Nas suas memórias, Cavaco Silva contextualiza o caso, que desvaloriza e classifica como uma “inven-
tona”, explicando que, em resposta a uma pergunta de uma jornalista sobre se colaboradores seus esta-
riam a participar na elaboração do programa eleitoral do PSD, a “Assessoria para a Comunicação Social”
(leia-se, Fernando Lima) respondeu: “Como é que os dirigentes do PS sabem o que fazem ou não fazem
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jornal Público, sem qualquer fundamento, tinha sido Fernando Lima, um dos assesso-

res mais próximos do Presidente.1292

Ao contrário deste episódio, as referências mais favoráveis ao executivo foram

deixadas numa visita aos Açores, em 2007, quando o Presidente fez um elogio aberto à

“aposta de Sócrates na inovação” (Correia, 2007, outubro 10), e no decurso de umas

jornadas do Roteiro para as Comunidades Locais Inovadoras, em 2010, já com a crise

económica instalada, quando apelou à «confiança» no Ministro das Finanças (v. “PR

pede «confiança»”, 2010, maio 9).

Ao todo, foram vistas 142 notícias: 84 de sentido neutro, 37 de sentido confli-

tual e 21 de sentido cooperante (cf. Tabelas 13 e 8 dos Apêndices C e D, respetivamen-

te).

É percetível uma maior concentração das notícias favoráveis ao Governo no

primeiro ano de mandato de Cavaco Silva, após o que predominam claramente as de

sentido desfavorável.

Tabela V/33: Poderes informais (Cavaco Silva, primeiro mandato)
Data Governo Assunto Sentido Intensid. Código

09-03-06 Sócrates I Investidura Cooperante 0,25 PI194
09-03-06 Sócrates I Idem Cooperante 0,10 PI195
25-04-06 Sócrates I 25 de Abril Conflitual -0,18 PI196
29-05-06 Sócrates I Roteiro para a Inclusão I Cooperante 0,25 PI197
30-05-06 Sócrates I Idem Cooperante 0,25 PI198
19-06-06 Sócrates I Roteiro para a Ciência I Cooperante 0,30 PI199
10-10-06 Sócrates I Roteiro para a Inclusão III Conflitual -0,10 PI200
11-10-06 Sócrates I Idem Cooperante 0,05 PI201
18-12-06 Sócrates I Roteiro para a Inclusão IV Cooperante 0,10 PI202
01-01-07 Sócrates I Ano Novo Conflitual -0,25 PI203
01-01-07 Sócrates I Idem Conflitual -0,25 PI204
31-01-07 Sócrates I Abertura do Ano Judicial Cooperante 0,10 PI205
14-04-07 Sócrates I Balanço do Roteiro para a In-

clusão Cooperante 0,25 PI206
25-04-07 Sócrates I 25 de Abril Conflitual -0,10 PI207
25-04-07 Sócrates I Idem Conflitual -0,10 PI208

os assessores do Presidente? Será que estão a ser vigiados?”. O ex-Presidente conclui que se tratou de
“uma resposta banal para «despachar» jornalista” (Silva, 207, pp. 356-357). A palavra “inventona” foi
utilizada também por José Sócrates para imputar a Cavaco Silva a intenção de prejudicar o Governo com
a “construção” deste caso (entrevista dada para a tese, p. 11).
1292 Sobre este episódio v. a descrição minuciosa feita por Jorge Reis Novais (2010, pp.383-392) e as
versões de Cavaco Silva (2017, pp. 353-363) e de Fernando Lima (2016, 118-191).



Semipresidencialismo em Portugal: Poderes presidenciais e interação com o Governo (1982-2016)

439

01-06-07 Sócrates I Visita a concelhos do distrito
de Braga Conflitual -0,10 PI209

10-06-07 Sócrates I Dia de Portugal Conflitual -0,25 PI210
06-07-07 Sócrates I Visita a Santiago do Cacém Conflitual -0,10 PI211
05-10-07 Sócrates I Implantação da República Conflitual -0,25 PI212
06-10-07 Sócrates I Visita aos Açores Conflitual -0,25 PI213
08-10-07 Sócrates I Idem Conflitual -0,25 PI214
09-10-07 Sócrates I “ Cooperante 0,50 PI215
12-10-07 Sócrates I “ Conflitual -0,25 PI216
01-01-08 Sócrates I Ano Novo Conflitual -0,25 PI217
29-01-08 Sócrates I Abertura do ano judicial Conflitual -0,50 PI218
29-01-08 Sócrates I Idem Conflitual -0,25 PI219
19-05-08 Sócrates I Roteiro para a Ciência IV Cooperante 0,25 PI220
05-10-08 Sócrates I Implantação da República Conflitual -0,25 PI221
05-10-08 Sócrates I Idem Conflitual -0,25 PI222
18-10-08 Sócrates I Declarações ao Expresso Conflitual -0,25 PI223
01-01-09 Sócrates I Ano Novo Conflitual -0,25 PI224
09-03-09 Sócrates I Roteiro para a Inclusão V Conflitual -0,03 PI225
24-03-09 Sócrates I Visita a concelhos do Norte Conflitual -0,10 PI226
30-09-09 Sócrates I Declaração ao país sobre o

caso das “escutas” Conflitual -0,38 PI227
01-01-10 Sócrates II Ano Novo Conflitual -0,25 PI228
06-02-10 Sócrates II Entrevista ao Expresso Cooperante 0,18 PI229
08-05-10 Sócrates II Roteiro para as Comunidades

Locais Inovadoras III Cooperante 0,13 PI230
25-06-10 Sócrates II Roteiro para a Juventude V Conflitual -0,17 PI231
12-07-10 Sócrates II Roteiro para as Comunidades

Locais Inovadoras III Conflitual -0,25 PI232
23-09-10 Sócrates II Visita a concelhos dos distritos

de Leiria e Portalegre Conflitual -0,10 PI233
01-01-11 Sócrates II Ano Novo Conflitual -0,25 PI234

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 13 do Apêndice C.

O segundo mandato de Cavaco Silva começou com um discurso “contra o Go-

verno”, que, segundo José Sócrates (entrevista, p. 11), “prejudicou irremediavelmen-

te” o executivo. O Presidente escolheu o momento da investidura para afirmar o que

se tinha coibido de dizer antes da reeleição, sintetizado na frase mais sublinhada dessa

intervenção: “Há limites para os sacrifícios” (v. Meireles, 2011, março 12).

O Governo caiu ao fim de escassos quinze dias (v. Ponto V.1.1.6), devendo o

discurso em causa ser entendido, no contexto da presente avaliação, como um fator

relevante para este desfecho.

Com o novo executivo concretizava-se, pela primeira vez, à direita, o sonho de

Sá Carneiro de “uma maioria, um governo e um presidente” (v. Feijó, 2013, julho 24).
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Apesar disso, menos de quatro meses depois da posse de Passos Coelho, já Ca-

vaco Silva endurecia o tom das exigências e das discordâncias, particularmente em

relação às opções económicas, recuperando a frase “há limites para os sacrifícios”,

aplicada às medidas que afetavam os pensionistas (v. Coelho & Sá, 2011, outubro 20).

Quando as críticas iam em crescendo, o Presidente cometeu um deslize, em ja-

neiro de 2012, ao responder, espontaneamente,1293 a jornalistas que o acompanhavam

numa deslocação ao Porto, queixando-se de que as duas pensões de aposentação a

que tinha direito não chegavam para cobrir as suas despesas. O desabafo marcou uma

reviravolta num mandato que ainda não tinha um ano cumprido. A indignação dos

cidadãos foi acompanhada do regozijo nas hostes do Governo, ao ponto de o próprio

Passos Coelho não se ter coibido de recordar ao Presidente que os “sacrifícios são para

todos” (Coelho, 2012, janeiro 22).1294

A partir deste momento e durante muitos meses Cavaco Silva foi bastante co-

medido nas suas intervenções e reduziu as iniciativas de contacto com as popula-

ções.1295

Uma novidade surgida nesta fase inicial do segundo período de Cavaco Silva em

Belém foi a opção por se exprimir através das redes sociais, manifestando posições

sobre políticas públicas (v. “Cavaco Silva quer reforma da Justiça”, 2011, junho 3; Mei-

reles, 2014, maio 10).1296

A segunda metade do mandato foi perturbada pela grave crise desencadeada

com a demissão de Paulo Portas do cargo de Ministro da Defesa e com as decisões

relacionadas com a indigitação do Primeiro-Ministro após as eleições de outubro de

2015 (v. Pontos V.1.2.3 e V.1.2.2, respetivamente).

1293 Este é um dos exemplos mais expressivos do tipo de intervenção que pode ser designada como a
“palavra espontânea” do Presidente (v. introdução ao presente ponto).
1294 Sobre este assunto v. também: Marujo, 2012, janeiro 21; Meireles, 2012, janeiro 28.
1295 Uma visita a uma escola terá sido mesmo cancelada, por sugestão das forças de segurança, perante
uma manifestação hostil de jovens (v. Gustavo, 2012, fevereiro 25).
1296 Não foram encontradas, nos jornais, muitas referências a essa prática, que se inscreve no que, no
início do presente ponto, se apresenta como a “cyberpalavra” do Presidente. No entanto, no mesmo
ano em que surgiu a primeira notícia referida no texto, o Expresso (2011, novembro 26, p. 16) assinalava
Cavaco Silva como “o político mais seguido no Facebook”, com 123.000 seguidores da sua página.
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Nos últimos cinco anos da investigação foram analisadas 109 notícias, sendo 73

de sentido neutro, 25 de sentido conflitual e 11 de sentido cooperante (v. Tabelas 14 e

9 dos Apêndices C e D, respetivamente).1297

Tabela V/34: Poderes informais (Cavaco Silva, segundo mandato)
Data Governo Assunto Sentido Intensid. Código

09-03-11 Sócrates II Investidura Conflitual -2,51298 PI235
09-03-11 Sócrates II Idem Conflitual -0,50 PI236
05-10-11 Passos C. I Implantação da República Conflitual -0,25 PI237
19-10-11 Passos C. I Congresso dos Economistas Conflitual -0,50 PI238
19-10-11 Passos C. I Idem Conflitual -0,38 PI239
01-01-12 Passos C. I Ano Novo Conflitual -0,25 PI240
21-01-12 Passos C. I Declaração espontânea (pen-

são insuficiente) Conflitual -0,13 PI241
21-01-12 Passos C. I Idem Conflitual -0,25 PI242
24-02-12 Passos C. I Roteiro para a Juventude VI Conflitual -0,13 PI243
10-06-12 Passos C. I Dia de Portugal Cooperante 0,13 PI244
01-01-13 Passos C. I Ano Novo Conflitual -0,10 PI245
25-04-13 Passos C. I 25 de Abril Cooperante 0,10 PI246
05-07-13 Passos C. I Encontro com economistas Conflitual -0,25 PI247
10-07-13 Passos C. I Demissão de Paulo Portas Conflitual -0,25 PI248
16-09-13 Passos C. I “Jovens e o Futuro da Econo-

mia” II Conflitual -0,10 PI249
04-10-13 Passos C. I Declarações em visita à Suécia Cooperante 0,10 PI250
25-04-14 Passos C. I 25 de Abril Conflitual -0,25 PI251
10-05-14 Passos C. I Mensagem no Facebook sobre

saída do programa de resgate Cooperante 0,25 PI252
13-10-14 Passos C. I Roteiro para a Economia Di-

nâmica II Conflitual -0,25 PI253
17-10-14 Passos C. I Idem Cooperante 0,25 PI254
10-06-15 Passos C. I Dia de Portugal Cooperante 0,10 PI255
23-10-15 Passos C. I Comunicação ao País sobre

indigitação do PM Cooperante 0,50 PI256
23-10-15 Passos C. I Idem Cooperante 0,25 PI257
17-11-15 Passos C. II Roteiro para a Economia Di-

nâmica VII Cooperante 0,25 PI258
26-11-15 Costa Posse do XXI Governo Conflitual -0,25 PI259

Fonte: Tratamento dos dados da Tabela 14 do Apêndice C.

1297 Os números correspondem ao primeiro Governo de Passos Coelho, exceto: i) seis notícias de sentido
neutro e três conflituais, na fase final do segundo executivo de Sócrates; ii) três de sentido neutro e uma
cooperante, no segundo Governo de Passos Coelho; iii) três de sentido neutro e duas de sentido confli-
tual, no executivo liderado por António Costa.
1298 Intensidade de -0,50 atribuída à notícia, acrescida de -2 pontos pelo efeito indutor da queda do
Governo (v. Ponto V.1.1.6).
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A avaliar pelo número de notícias relevantes encontradas, este mandato de Ca-

vaco Silva foi aquele em que se registou menor atividade presidencial refletida no

exercício visível dos poderes informais, excetuando o período da investigação coinci-

dente com a presidência de Ramalho Eanes.

Figura V/14: Notícias sobre intervenções do PR, por mandato

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados das Tabelas 8 a 14 do Apêndice C

O Gráfico mostra ainda uma tendência para a redução do número de notícias

de sentido neutro nos segundos mandatos, em relação aos primeiros, e uma prevalên-

cia das notícias de sentido neutro, seguidas das de sentido conflitual.

Obviamente, não ficam esgotadas as possibilidades de ponderação das diferen-

tes formas de exercício dos poderes informais do Presidente da República.

As linhas de aprofundamento da investigação podem passar por incluir as in-

tervenções transmitidas por outros órgãos e meios de comunicação, nomeadamente

as televisões e as redes sociais, mas o grau de dificuldade de uma análise desse tipo

sugere que a mesma incida em períodos mais curtos, eventualmente por amostragem.
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Capítulo VI: Sentido e intensidade da interação entre o Presidente da

República e os governos – Resultados e discussão

Nos Capítulos anteriores foram apresentados amplos conjuntos de dados, qua-

litativos e quantitativos, que contribuem para retratar de forma minuciosa o exercício

efetivo dos poderes formais e informais por parte dos titulares que ocuparam o cargo

de Presidente da República no decurso do período abrangido pela investigação.1299

Incluíram-se alguns dados anteriores ao período em causa, que ajudam a com-

preender melhor a transição marcada pela revisão constitucional de 1982, na vertente

dos poderes presidenciais.

É o caso da informação recolhida e tratada sobre o chamado “veto de bolso”,

frequentemente invocado na bibliografia especializada como fator demonstrativo de

alegada diminuição da capacidade de intervenção do Presidente por força daquela

reforma da Constituição.

No Ponto II.1.3.2 revela-se a verdadeira dimensão desse fenómeno que subsis-

tiu à sombra de uma lacuna constitucional, suprida em 1982 através da consagração

no texto da lei fundamental dos prazos máximos para o veto ou a promulgação dos

diplomas submetidos ao Presidente.

Por outro lado, foram analisados e classificados 4258 decretos presidenciais,

quase todos correspondentes a atos formais praticados como rotina, que traduzem um

comportamento ajustado à cooperação esperada entre os órgãos de soberania1300 e

que, por isso mesmo, não relevam para o estudo das interações objeto da investigação

(v. Ponto IV.4). Ainda assim, o tratamento desses dados e a análise da sua evolução ao

longo dos mandatos também contribui para um melhor conhecimento do exercício dos

poderes presidenciais em Portugal (v. introdução ao Capítulo V e Figura V/1).

1299 Face ao volume de alguns dos referidos dados foi necessário transferir o detalhe dos atos relaciona-
dos com os poderes de intervenção no processo legislativo e das ações que correspondem ao exercício
de poderes informais para os apêndices B e C, respetivamente.
1300 As poucas exceções são os decretos relativos às dissoluções da Assembleia da República e a nomea-
ções e exonerações em regime de codecisão, de membros do executivo, de altas chefias militares e de
diplomatas, que registaram algum tipo de divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-
Ministro ou o Governo. Estes casos estão todos identificados no Capítulo V.
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Para responder à questão de partida enunciada na Introdução e testar as hipó-

teses explicativas formuladas quanto ao sentido e à interação do Presidente com os

governos, foi desenvolvido o modelo analítico para um estudo de caso apresentado no

Capítulo IV.

Tal modelo parte dos conceitos de “intensidade” e de “sentido” relativamente

ao efeito de cada decisão relevante do Presidente da República, tendo por base as

premissas de que uns atos afetam a ação do executivo de uma forma mais significativa

do que outros e de que esse efeito pode ter um caráter “conflitual”, “cooperante” ou

“neutro” (v. Ponto IV.1).

No Capítulo V foram apresentados os dados recolhidos na investigação empíri-

ca, agrupados segundo o critério exposto no Ponto IV.2, nas seguintes categorias: i)

Poderes de refrescamento sistémico (Ponto V.1); ii) Poderes de intervenção no proces-

so legislativo (Ponto V.2); iii) Outros poderes com relevância sistémica e poderes exce-

cionais (Ponto V.3); iv) Poderes informais (Ponto V.4).

No âmbito dos “poderes de refrescamento sistémico” foram analisados todos

os casos de dissolução da Assembleia da República e, quanto às demais situações,

apenas aquelas que poderiam configurar decisões de sentido conflitual ou cooperante,

resultando um total de 13 ocorrências (v. Ponto V.1).

Relativamente aos “poderes de intervenção no processo legislativo” foram tra-

tadas no Ponto V.2 e encontram-se listadas no Apêndice B 756 decisões, das quais 324

correspondem a vetos e a requerimentos ao Tribunal Constitucional para apreciação

da constitucionalidade de diplomas do Governo e da Assembleia da República e 432 a

outras formas de intervenção no processo legislativo.

Para estudar a atividade presidencial no âmbito dos “outros poderes com rele-

vância sistémica” foi verificada a existência, ou não, de divergências entre o Presidente

e o Governo relativamente a 71 nomeações e exonerações em regime de codecisão.

Foram analisadas também todas as situações de envio de mensagens à Assembleia da

República, convocação do Conselho de Estado, marcação da data das eleições legislati-

vas, convocação de referendos, exercício das funções inerentes ao comando supremo
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das Forças Armadas e aceitação de convites para presidir ao Conselho de Ministros,

num total de 96 ocorrências (v. Ponto V.3 e Tabelas 1 a 7 do Apêndice C).

Por fim, procedeu-se à análise de 912 notícias publicadas no Expresso e no Diá-

rio de Notícias sobre ações desenvolvidas pelos titulares do cargo de Presidente da

República no quadro do exercício de poderes informais, as quais foram classificadas e

avaliadas no Apêndice D e tratadas no Ponto V.4.

A partir desses dados, desenvolve-se, no presente Capítulo, a aplicação do mo-

delo analítico ao caso em estudo, começando por recordar a questão enunciada na

introdução da tese:

“Existem diferenças significativas quanto à intensidade e

ao sentido dos atos praticados no exercício dos poderes do Presi-

dente da República na sua interação com os Governos no período

em estudo (1982/2016)? Em que se traduzem essas diferenças e

quais as hipóteses explicativas das mesmas?”

As hipóteses formuladas implicam a identificação de determinados períodos

temporais, associados às circunstâncias enunciadas em cada uma, os quais constam

das Tabelas 1 a 9 do Apêndice E, organizadas em correspondência com as datas de

início e fim do exercício da função presidencial de cada um dos titulares do cargo, sal-

vo no caso de Ramalho Eanes, em que a data de referência inicial é a da entrada em

vigor da primeira revisão constitucional.

Aquelas datas, por si só ou conjugadas com as da tomada de posse e do termo

do exercício de cada Governo, permitem estruturar as respostas às hipóteses I, II e V,

correspondentes à relação entre o Presidente e o partido do Primeiro-Ministro, à tipo-

logia do Governo e à comparação entre os primeiros e os segundos mandatos, respeti-

vamente.
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Nas Tabelas relativas aos períodos de interação dos Presidentes com os execu-

tivos assinala-se também a tipologia do governo de acordo com a classificação propos-

ta por Duverger (v. Ponto II.2.3).1301

Para verificar as hipóteses III e IV foi preciso identificar intervalos de tempo

muito específicos relacionados com a conjuntura económica e com os índices de popu-

laridade do Presidente da República e do chefe do executivo. 1302

Os melhores e os piores ciclos económicos, dentro de cada mandato presiden-

cial, foram determinados a partir dos dados do INE e do Banco de Portugal, apurando

os períodos de quatro trimestres sucessivos com as médias da variação homóloga do

PIB mais e menos favoráveis (v. Tabela 6 do Apêndice E).

Quanto aos períodos em que se registaram as maiores e as menores diferenças

de popularidade entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o cálculo foi

efetuado a partir dos estudos de opinião publicados regularmente no semanário Ex-

presso, com início em maio de 1986 (v. Tabelas 7 a 9 do Apêndice E).1303

As tabelas e figuras que se seguem, concebidas de acordo com a metodologia

apresentada no Capítulo IV, incluem os valores apurados no Apêndice E para as intera-

ções de tipo conflitual (CF) e de tipo cooperante (CO), permitindo identificar o sentido

da interação, em função da maior das duas parcelas, e a intensidade total, resultante

da soma de ambas.

VI.1 Ramalho Eanes

A parte do segundo mandato do Presidente Eanes abrangida pela investigação

tem uma configuração atípica, no conjunto, por não abranger um mandato inteiro, por

ser a única em que o Presidente não é originário de nenhum partido e por não ser pos-

sível a análise baseada nos índices de popularidade, face à inexistência de dados relati-

1301 Sobre a classificação de tipos de governo v. Ponto II.2.3.
1302 V. nota 10.
1303 Os períodos em causa foram calculados numa base de doze meses sucessivos, sempre que o tempo
de coexistência de um Presidente com um Governo foi superior a dois anos, passando para seis meses
se a duração foi inferior a dois anos e superior a um (X Governo, com Mário Soares e XVIII, com Cavaco
Silva) e para três meses nos casos em que aquele relacionamento durou menos de um ano e mais de um
semestre (XVI e XVII Governos, ambos com Jorge Sampaio).
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vos a esse período, uma vez que os estudos de opinião utilizados começaram a ser

publicados apenas em Maio de 1986 (v. nota 15).

A análise deste mandato parcial fica, assim, circunscrita às duas Tabelas que se

seguem.1304

Tabela VI/1: Ramalho Eanes II – Resultados por ciclos de interação com os governos
Balsemão II

Maioritário – CPD
Soares III

Maioritário – CE
Cavaco I

Ausência de maioria
Período CF CO Período CF CO Período CF CO

30-10-82;
09-06-83 6,3 0

09-06-83;
06-11-85 4,6 0,4

06-11-85;
09-03-86 0 1,7

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 2 do Apêndice E.
Legenda: CPD = coligação de partido dominante; CE = coligação equilibrada.

A pontuação de sentido conflitual registada em relação ao segundo Governo de

Pinto Balsemão está muito influenciada por uma ocorrência rara: a dissolução da As-

sembleia da República quando esta dispunha de uma maioria absoluta que propôs a

Ramalho Eanes a nomeação de um novo Primeiro-Ministro, tendo o Presidente optado

pelo uso da “bomba atómica”1305 (v. Ponto V.1.1.1).

Figura VI/1: Valores de CF e de CO, por parcela e por Governo,
no período do II mandato de Ramalho Eanes

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 2 do Apêndice E.
Legenda: PI = Poderes informais; OPRS = Outros poderes com relevância sistémica; PIPL = Poderes de

intervenção no processo legislativo; PRS = Poderes de refrescamento sistémico.

1304 Nas Tabelas apresentadas neste Capítulo os valores são arredondados à décima. Os valores exatos
constam das Tabelas 1 a 9 do Apêndice E.
1305 Tal como sublinha Novais (2010, p. 245), esta expressão, usada frequentemente para qualificar o
exercício do poder de dissolução do parlamento, não deixa de ser equívoca, dada a frequência de deci-
sões desta natureza, adotadas por todos os Presidentes eleitos na vigência da CRP de 1976, que já con-
cluíram mandatos (v. Ponto V.1.1). No entanto, a dissolução de 1983 só tem paralelo com a que ocorreu
em 2004, quando era Jorge Sampaio o Presidente (v. Ponto V.1.1.5).
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Relativamente ao Governo do “bloco central”, o terceiro liderado por Mário

Soares, o peso maior das decisões de sentido conflitual vai para os vetos, num total de

42, incluindo 31 vetos de transição,1306 logo seguido de intervenções no uso dos pode-

res informais, com especial destaque para uma relacionada com o “caso Garcia dos

Santos” (v. Ponto V.3.5.2) e para a mensagem de Ano Novo de 1985, que contribuiu

para debilitar o entendimento entre os dois parceiros da coligação governamental (v.

Ponto V.1.1.2).

Tabela VI/2: Ramalho Eanes – Resultados por ciclo económico
Período CF CO CF+CO

Melhor 01-01-83; 31-12-83 7,1 0,3 7,4
Pior 01-04-85; 01-03-86 2,3 1,8 4,1

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 6 do Apêndice E.

A expetativa de que o Presidente pudesse ter uma intervenção maior em perí-

odos de pior situação económica não se confirmou na parte do mandato de Ramalho

Eanes abrangida pela investigação.

A situação em que o crescimento homólogo do PIB apresenta melhores resul-

tados ocorreu no último semestre do VIII Governo e no primeiro do IX, contribuindo

para o elevado valor de sentido conflitual a dissolução da Assembleia da República, em

1985, e também o “caso Garcia dos Santos”, atrás referidos.

VI.2 Mário Soares

Mário Soares foi quase um Presidente de um único Primeiro-Ministro.

Na verdade, só quatro meses e uma semana dos seus dez anos em Belém coin-

cidiram com um executivo que não foi chefiado por Cavaco Silva. Acresce que em oito

dos anos desta longa coabitação o Governo foi apoiado por uma maioria monolítica

que, em teoria, limitava muito a margem de atuação do Presidente da República (v.

Ponto II.3.3).

1306 Como se explica no Ponto V.2.2.1, estes vetos de transição não são assinalados na bibliografia exis-
tente, provavelmente porque não foram formalizados por despacho do Presidente ou por mensagem
expressa em relação a cada um, como mais tarde se instituiu, mas apenas através de listagem enviada
por ofício dirigido ao Governo presidido por Cavaco Silva.
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Tabela VI/3: Mário Soares – Resultados por mandato
I Mandato II Mandato

Período CF CO Período CF CO
09-03-86; 09-03-91 6,1 4,9 09-03-91; 09-03-96 15,6 1,8

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 1 do Apêndice E.

Comparando os dois mandatos de Mário Soares é muito evidente e não surpre-

ende o grande crescimento do valor atribuído às situações de tipo conflitual e a dimi-

nuição do correspondente às de natureza cooperante, nos últimos cinco anos. Eles

refletem bem o agravamento das relações entre o Presidente e Cavaco Silva, já assina-

lado no Capítulo V.

O elevado número de vetos (v. Tabela V/12) e as intervenções no âmbito dos

poderes informais, com destaque para a presidência aberta de Lisboa e para o con-

gresso “Portugal: que futuro?” (v. Tabela V/30), explicam o referido aumento.

Tabela VI/4: Mário Soares – Resultados por ciclos de interação com os governos
Cavaco I

Ausência de maioria
Cavaco II

Maioria monolítica
Cavaco III

Maioria monolítica
Guterres I

Ausência de maioria
Período CF CO Período CF CO Período CF CO Período CF CO
09-03-86
17-08-87 2,5 3,7

17-08-87
31-10-91 5,3 1,2

31-10-91
28-10-95 13,9 0,5

28-10-95
09-03-96 0 1,3

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3 do Apêndice E.

Em linha com o observado na comparação entre os dois mandatos, a interação

com cada um dos três governos presididos por Cavaco Silva regista uma evolução com

alguma simetria, caraterizada por um aumento progressivo dos valores de CF evoluin-

do os de CO em sentido inverso.
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Figura VI/2: Valores de CF e de CO, por parcela e por Governo,
nos mandatos de Mário Soares

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3 do Apêndice E.
Legenda: PI = Poderes informais; OPRS = Outros poderes com relevância sistémica; PIPL = Poderes de

intervenção no processo legislativo; PRS = Poderes de refrescamento sistémico.

Importa destacar que um dos dois únicos casos, em todo o período da investi-

gação, em que o saldo final da interação adquire o sentido cooperante é o do primeiro

Governo de Cavaco Silva.

Para este resultado contribuiu muito a decisão de Mário Soares de dissolver a

Assembleia da República, em 1987, depois de aprovada a moção de censura proposta

pelo PRD, ao invés de admitir a formação de um executivo com a participação do Par-

tido Socialista, como lhe chegou a ser sugerido (v. Ponto V.1.1.3).

Tabela VI/5: Mário Soares – Resultados por ciclo económico
Mandato Período CF CO Total

I Melhor 01-04-86/31-03-87 2,2 0,7 2,9
Pior 01-04-89/31-03-90 0,5 0 0,5

II Melhor 01-04-91/31-03-92 1,9 0 1,9
Pior 01-01-93/31-12-93 4,9 0,3 5,2

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 6 do Apêndice E.

Comparando os períodos em que a situação económica era melhor e pior, em

cada mandato, verifica-se que só no segundo se confirma a hipótese de uma interven-

ção mais intensa do Presidente quando a evolução do PIB é menos favorável.
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A presidência aberta de Lisboa decorreu no período em causa, que abarca o

ano de 1993 e que registou o mais baixo crescimento homólogo do PIB durante toda a

década em que Mário Soares esteve em Belém (v. Figuras 2 e 3 do Apêndice E).1307

Tabela VI/6: Mário Soares – Resultados por períodos com a maior e a menor
diferença entre a popularidade do PR e a do PM, por Governo

Governo Período CF CO Total
Cavaco I Maior 01-11-86 / 30-04-87 1,3 2,5 3,8

Menor 01-05-86 / 30-10-86 1,3 0,2 1,5
Cavaco II Maior 01-04-89 / 31-03-90 0,5 0 0,5

Menor 01-11-90 / 31-10-91 1,8 0,1 1,9
Cavaco III Maior 01-08-94 / 31-07-95 3 0 3

Menor 01-10-91 / 30-09-92 1,6 0 1,6
Guterres I n.a.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 7 do Apêndice E.

A intensidade da intervenção do Presidente em função da maior ou menor dife-

rença entre os índices de popularidade de Mário Soares e de Cavaco Silva, em cada um

dos três Governos liderados por este último, diz muito pouco sobre a eventual relação

entre as duas variáveis, uma vez que é maior em dois casos e menor no outro.

Acresce que é precisamente no caso dissonante que se verifica uma diferença

mais acentuada entre os índices referidos (v. Figuras 8 a 10 do Apêndice E).1308

VI.3 Jorge Sampaio

Nos mandatos de Jorge Sampaio os Primeiros-Ministros mudaram com maior

frequência do que se poderia esperar face à composição do parlamento. O Presidente

lidou com quatro chefes do Governo, três dos quais dispunham de maioria absoluta na

Assembleia da República, e usou por duas vezes o poder de dissolução deste órgão de

soberania.

1307 Outras intervenções no âmbito dos poderes informais do PR que influenciaram o valor de tipo confli-
tual apresentado foram as intervenções do Presidente nas conferências “O estado da Justiça” e “Portu-
gal, a Europa e o Mundo” e a divulgação do prefácio do livro Intervenções 7 (v. Tabela V/30).
1308 A diferença é de 64,63% a favor de Mário Soares, que compara com 12% e com 47,5% em relação
aos períodos com maiores diferenças do I e do III Governos de Cavaco Silva, respetivamente (v. Figuras 8
a 10 do Apêndice E).
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Tabela VI/7: Jorge Sampaio – Resultados por mandato
I Mandato II Mandato

Período CF CO Período CF CO
09-03-96; 09-03-01 7,5 4,4 09-03-01; 09-03-06 20,4 7,8

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 1 do Apêndice E.

Tal como aconteceu com o seu antecessor, Jorge Sampaio teve uma maior in-

tervenção na interação com os governos durante o segundo mandato, facto que se

verifica em todas as parcelas que contribuem para o resultado apresentado acima (v.

Tabela 1 do Apêndice E).

Os valores de intensidade indicados correspondem a um maior número de in-

tervenções na esfera dos “poderes de refrescamento sistémico”, incluindo a dissolução

da Assembleia da República quando existia uma maioria absoluta de apoio ao Governo

de Santana Lopes, a um maior número de vetos, 51 dos quais foram vetos de transi-

ção,1309 e também a mais decisões e intervenções classificadas nas categorias “outros

poderes com relevância sistémica” e “poderes informais” (v. Tabela 1 do Apêndice E).

Tabela VI/8: Jorge Sampaio – Resultados por ciclos de interação com os governos
Guterres I

Ausência de maioria
Guterres II

Ausência de maioria
Barroso

Maioritário – CPD
Período CF CO Período CF CO Período CF CO

09-03-96;
25-10-99 5,1 4,1

25-10-99;
06-04-02 4,5 0,3

06-04-02;
17-07-04 7,6 3,6

S. Lopes
Maioritário – CPD

Sócrates I
Maioria monolítica

-

Período CF CO Período CF CO - - -
17-07-04;
12-03-05 9,6 2

12-03-05;
09-03-06 1,2 2,1

- - -

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 4 do Apêndice E.
Legenda: CPD = coligação de partido dominante.

Da observação da Tabela VI/8 sobressai a pontuação atribuída às intervenções

de sentido conflitual durante os Governos de Durão Barroso e de Santana Lopes. São

os valores mais elevados depois do que corresponde ao terceiro executivo liderado por

Cavaco Silva, na sua interação com o Presidente Mário Soares.

1309 V. Tabela 16 do Apêndice B.
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Figura VI/3: Valores de CF e de CO, por parcela e por Governo, nos mandatos
de Jorge Sampaio

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3 do Apêndice E.
Legenda: PI = Poderes informais; OPRS = Outros poderes com relevância sistémica; PIPL = Poderes de

intervenção no processo legislativo; PRS = Poderes de refrescamento sistémico.

Naqueles dois casos, de Durão Barroso e de Santana Lopes, pesam as interven-

ções críticas do Presidente, no quadro dos poderes informais (v. Tabela V/32), e, relati-

vamente ao XVI Governo, a situação já referida de dissolução da Assembleia da Repú-

blica, bem como os vetos de transição na passagem para o executivo seguinte, enca-

beçado por José Sócrates.

Por fim, importa assinalar a segunda situação em que o sentido global da inte-

ração entre Presidente e Governo é de tipo cooperante, correspondente ao período de

quase um ano em que Jorge Sampaio teve como interlocutor o líder do único executivo

com apoio parlamentar maioritário do Partido Socialista.

Tabela VI/9: Jorge Sampaio – Resultados por ciclo económico
Mandato Período CF CO Total

I Melhor 01-04-98; 31-03-99 0,5 1,4 1,9
Pior 01-04-00; 31-03-01 1,4 0 1,4

II Melhor 01-04-01; 31-03-02 0,8 0,1 0,8
Pior 01-10-02; 30-09-03 3,9 1,1 5

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 6 do Apêndice E.
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Durante o primeiro mandato de Jorge Sampaio a variação homóloga do PIB não

sofreu flutuações significativas, mantendo-se muito tempo próxima dos 4%, excetuado

o pior período assinalado na Tabela, que corresponde, ainda assim, a um crescimento

de 3% relativamente ao período homólogo anterior.

Ao contrário, no segundo mandato verificam-se variações entre um máximo de

2,3% e um mínimo de -1,4%, atingido a meio do período recessivo de 2002 e 2003.

A ação presidencial foi significativamente mais intensa neste período do que no

de maior crescimento do PIB.

Tabela VI/10: Jorge Sampaio – Resultados por períodos com a maior e a
menor diferença entre a popularidade do PR e a do PM, por Governo

Governo Período CF CO Total
Guterres I Maior 01-12-96; 30-11-97 0,8 2,1 2,9

Menor 01-03-96; 28-02-97 0,5 1 1,5
Guterres II Maior 01-04-00; 31-03-01 1,5 0 1,5

Menor 01-02-01; 31-12-02 1,1 0,1 1,2
Barroso Maior 01-08-03; 31-07-04 4,7 0,1 4,8

Menor 01-05-02; 30-04-03 3,9 2,4 6,3
S. Lopes Maior 01-12-04; 27-02-05 5,5 0 5,5

Menor 01-08-04; 30-10-04 1,5 0 1,5
Sócrates I Maior 01-11-05; 31-01-06 0,5 0,3 0,8

Menor 01-05-05; 31-07-05 0,5 0,1 0,6
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 8 do Apêndice E.

Nos períodos em que é mais acentuada a diferença entre a popularidade do

Presidente e a do Primeiro-Ministro, durante a década de Jorge Sampaio em Belém, os

valores de CF são sempre maiores do que nos correspondentes períodos em que essa

diferença é menos acentuada, com exceção do tempo do Governo de José Sócrates,

em que esses valores são iguais.

No entanto, comparando os valores que traduzem a intensidade de todas as in-

tervenções do Presidente, em cada período, há uma inversão da situação no caso do

Governo de Durão Barroso, enquanto no de Sócrates passa a prevalecer o segmento

temporal em que a diferença é maior.
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VI.4 Cavaco Silva

Cavaco Silva teve um primeiro mandato em que o chefe do executivo foi o

mesmo, tal como aconteceu, aliás, com Mário Soares e com Jorge Sampaio, passando

grande parte do seu segundo período como Presidente com um Primeiro-Ministro do

partido que ele próprio tinha liderado, facto até então inédito nesse espetro partidá-

rio.

Terminou o respetivo exercício com outro facto inédito, que foi o de se ver

compelido a indigitar António Costa para formar Governo nas condições descritas no

Ponto V.1.2.2.

Tabela VI/11: Cavaco Silva – Resultados por mandato
I Mandato II Mandato

Período CF CO Período CF CO
09-03-06; 09-03-11 8,8 3,4 09-03-11; 09-03-16 9,4 4,3

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 1 do Apêndice E.

A comparação entre estes dois últimos mandatos abrangidos pela investigação

não revela uma diferença tão expressiva como a encontrada nos casos anteriores, em-

bora confirme a tendência para uma maior intervenção do Presidente no último perío-

do do seu exercício.

Sendo, em ambos os mandatos, as intervenções realizadas no quadro dos po-

deres informais as que mais contribuem para o valor de CF, importa referir que esse

tipo de intervenções se tornou menos frequente após o episódio da resposta espontâ-

nea de Cavaco Silva aos jornalistas sobre a insuficiência das suas pensões de aposenta-

ção, em janeiro de 2012 (v. Ponto V.4.4). Este facto pode ter contribuído, em parte,

para a menor diferença acima assinalada.
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Tabela VI/12: Cavaco Silva – Resultados por ciclos de interação com os governos
Sócrates I

Maioria monolítica
Sócrates II

Ausência de maioria
P. Coelho I

Maioritário – CPD
Período CF CO Período CF CO Período CF CO

09-03-06;
26-10-09 7,2 2,9

26-10-09;
21-06-11 4,7 1,3

21-06-11;
30-10-15 5,9 1,8

P Coelho II
Ausência de maioria

A. Costa
Ausência de maioria

-

Período CF CO Período CF CO - - -
30-10-15;
26-11-15 0 0,3

26-11-15;
09-03-16 0,5 1,5

- - -

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 5 do Apêndice E.
Legenda: CPD = coligação de partido dominante.

Podem surpreender, nesta Tabela comparativa da intensidade da interação de

Cavaco Silva com os governos nela incluídos, os dados relativos ao executivo maioritá-

rio de Passos Coelho, face às afinidades partidárias entre ambos.

Tanto nesse caso como no do primeiro Governo de José Sócrates verifica-se

que é nas categorias de “poderes informais” e “poderes de intervenção no processo

legislativo” que se encontra a principal justificação para os valores de CF (v. Tabela 5

do Apêndice E).1310

Figura VI/4: Valores de CF e de CO, por parcela e por Governo,
nos mandatos de Cavaco Silva

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3 do Apêndice E.
Legenda: PI = Poderes informais; OPRS = Outros poderes com relevância sistémica; PIPL = Poderes de

intervenção no processo legislativo; PRS = Poderes de refrescamento sistémico.

1310 Vale a pena recordar que foi no tempo do Governo de Passos Coelho que Cavaco Silva mais recorreu
aos poderes de intervenção no processo legislativo (V. Tabelas 18 a 20 e 37 a 44 do Apêndice B).
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Tabela VI/13: Cavaco Silva – Resultados por ciclo económico
Mandato Período CF CO Total

I Melhor 01-01-07; 31-12-07 2,9 0,9 3,8
Pior 01-10-08; 30-09-07 2,5 0,5 3

II Melhor 01-01-15; 31-12-15 0,6 2,1 2,7
Pior 01-04-12; 31-03-13 0,5 0,1 0,7

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 6 do Apêndice E.

Foi nos mandatos de Cavaco Silva que a situação económica mais se degradou,

registando períodos alargados de variações homólogas negativas do PIB (v. Figuras 6 e

7 do Apêndice E).

Neste contexto e contrariamente à hipótese que se formulou, a intensidade da

ação do Presidente foi maior nos melhores períodos do ciclo económico.

Tabela VI/14: Cavaco Silva – Resultados por períodos com a maior e a
menor diferença entre a popularidade do PR e a do PM, por Governo

Governo Período CF CO Total
Sócrates I Maior 01-05-07; 30-04-08 3,3 0,5 3,8

Menor 01-05-08; 30-04-09 2 0,3 2,3
Sócrates II Maior 01-07-10; 31-12-10 0,5 0 0,5

Menor 01-11-09; 30-04-10 0,4 0,3 0,8
P. Coelho I Maior 01-10-13; 30-09-14 1 0,4 1,4

Menor 01-02-12; 31-01-13 0,7 0,1 0,8
P Coelho II n.a.

A. Costa n.a.
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 9 do Apêndice E.

Na comparação dos períodos de doze meses em que é maior e menor a dife-

rença entre a popularidade do Presidente e a do Primeiro-Ministro, verifica-se que os

valores de CF são sempre mais elevados na primeira situação do que na segunda.

O mesmo não acontece ao cotejar os totais, onde a situação se inverte no perí-

odo do executivo minoritário de José Sócrates.
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VI.5 Agregação dos resultados e discussão

A análise das situações que determinaram as principais ações do Presidente da

República no uso dos poderes formais que a Constituição lhe confere mostra que cir-

cunstâncias políticas para as quais o Presidente não contribuiu acabam por determinar

frequentemente o momento em que ele recorre a esses poderes.

Se o parlamento aprova uma moção de censura ou se um Primeiro-Ministro

apresenta a demissão, o Presidente tem necessariamente que reagir, cabendo-lhe es-

colher, não o momento, mas o tipo de resposta que considere mais adequada.

O mesmo se passa quanto aos poderes partilhados, como as nomeações em

codecisão, que dependem de iniciativa do Primeiro-Ministro ou do Governo.

Maior é a margem de manobra relativamente aos poderes de intervenção no

processo legislativo. Embora o calendário dependa também do executivo ou o parla-

mento, a quem cabe agendar a aprovação das iniciativas legislativas de que o Presi-

dente eventualmente discorde, este pode optar por não usar os poderes que a Consti-

tuição lhe confere. Pode ainda, tratando-se de diplomas do Governo, escolher formas

mais discretas de intervenção, como se mostra no Ponto V.2.4.

Já no que respeita aos poderes informais a iniciativa é quase exclusivamente do

Presidente, que decide o que fazer, quando e como.

Pesa embora as circunstâncias referidas que condicionam inevitavelmente o ca-

lendário das interações com os governos, afigurou-se útil verificar as hipóteses formu-

ladas na introdução da tese que têm por base determinados ciclos temporais, das

quais se destaca a comparação entre o primeiro e o segundo mandatos, frequente-

mente invocada na literatura especializada (v. Ponto II.3.3).

Antes, porém, importa verificar se o comportamento do Presidente da Repúbli-

ca na sua interação com os executivos varia em função da afinidade partidária com o

Primeiro-Ministro ou em função da tipologia do Governo.
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Hipótese I - Relação do PR com o partido do Primeiro-Ministro: Se o PR é (ou

foi) membro desse partido a interação é de sentido cooperante; se é (ou foi) membro

de partido da oposição a interação é de sentido conflitual ou de sentido neutro.

Figura VI/5: Valores de CF e de CO por períodos de interação
entre os Presidentes e os governos (1986-2016)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Tabelas 3 a 5 do Apêndice E.

Excluído o tempo do segundo mandato de Ramalho Eanes abrangido pela in-

vestigação, porque ele não tinha filiação partidária, à época, são onze os casos a anali-

sar, ficando de fora períodos muito curtos de interação entre um Presidente e um Go-

verno, designadamente os correspondentes à fase inicial do primeiro executivo de

António Guterres, com Mário Soares, e do liderado por António Costa, com Cavaco

Silva, para além do segundo Governo de Passos Coelho, que não chegou a assumir ple-

nas funções.

A simples observação da Figura VI/5 permite constatar que as interações de

sentido cooperante predominante foram apenas duas: i) no primeiro Governo de Ca-

vaco Silva, em situação de coabitação com Mário Soares; ii) no primeiro executivo de

José Sócrates, quando o Presidente era Jorge Sampaio.

Nos restantes três casos em que o Presidente era originário do partido do Pri-

meiro-Ministro o sentido da interação foi de tipo conflitual.
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Esta constatação afasta liminarmente a hipótese colocada.

Apesar disso, uma observação mais atenta permite perceber que parece existir

uma certa tendência para a intensidade da interação de sentido conflitual ser maior

nos períodos de coabitação.

Figura VI/6: Média dos valores de CF e de CO e das diferenças entre ambos,
nos períodos de coabitação e fora deles (1986-2016)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Tabelas 3 a 5 do Apêndice E.

As médias das interações de sentido conflitual e dos saldos entre estas e as de

sentido cooperante são manifestamente mais elevadas nos períodos de coabitação.1311

Hipótese II - Tipologia do governo: O sentido e a intensidade da interação do PR

com o executivo não dependem da tipologia do governo.1312

Há quem sugira que o Presidente da República tem maior protagonismo quan-

do os governos são minoritários e menor na situação oposta (v. Ponto II.3.3).

Apesar de se tratar de uma questão pertinente, o número de casos para cada

uma das quatro categorias encontradas no período estudado é reduzido e díspar: i)

nove situações de governos maioritários, sendo um de coligação equilibrada (IX Go-

1311 Estas médias estão muito influenciadas por um caso extremo, correspondente ao terceiro Governo
de Cavaco Silva. No entanto, mesmo excluindo esse caso extremo, as diferenças continuam a ser rele-
vantes: i) a média de CF passa de 7,25 para 6,14 nos períodos de coabitação, comparando com 4,16 fora
desses períodos; ii) a média dos saldos passa de 5,08 para 3,69, que comparam com 2,54, para os mes-
mos períodos da alínea anterior.
1312 As tipologias de governo e os executivos a considerar são os que constam do Quadro III/3.
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verno), quatro1313 de maioria monolítica (XI, XII e XVII Governos) e outros tantos de

coligação de partido dominante (VIII, XV, XVI e XIX Governos); ii) quatro situações de

executivos com “ausência de maioria” (X, XIII, XIV e XVIII Governos).

Começando por olhar para as tipologias e considerando apenas a três categori-

as em que existe mais do que uma ocorrência, não é percetível qualquer diferença

significativa quanto ao sentido da interação entre o Presidente e os executivos que

possa ser explicada pela tipologia do Governo. Os dois únicos casos em que as inter-

venções de tipo cooperante superam as de tipo conflitual são os já referenciados em

relação à hipótese anterior.

Figura VI/7: Governos de coligação de partido dominante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Tabelas 3 a 5 do Apêndice E.

Figura VI/8: Governos de maioria monolítica

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Tabelas 3 a 5 do Apêndice E.

1313 Embora estejam em causa três governos, são quatro os períodos de interação porque o primeiro
executivo de José Sócrates (XVII Governo) esteve em funções com dois Presidentes, em períodos com
duração suficiente para serem considerados.
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Figura VI/9: Governos com ausência de maioria

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Tabelas 3 a 5 do Apêndice E.

Comparando os nove casos de interação do Presidente com governos maioritá-

rios, das três categorias correspondentes, com os quatro em que não havia maioria,

observa-se uma aparente tendência para que seja menor a intensidade total e a das

intervenções de tipo conflitual nestes últimos casos.

Figura VI/10: Governos maioritários Figura VI/9: Governos com ausência de maioria

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Tabelas 3 a 5 do Apêndice E.

Os valores médios das observações, para ambas as situações, parecem apontar

precisamente no mesmo sentido, verificando-se ainda que a média da intensidade das

intervenções de tipo cooperante é superior no caso dos Governos minoritários.
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Figura VI/11: Média dos valores de CF e de CO e das somas de ambos,
em situação de governos sem maioria e maioritários

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das Tabelas 3 a 5 do Apêndice E.

Em conclusão, parece que se confirma a indicação de que o sentido e a intensi-

dade da interação não dependem do tipo de Governo, embora esta última possa ser

menor quando se trata de executivos sem apoio parlamentar maioritário.

Hipótese III - Conjuntura socioeconómica: A intensidade da intervenção do PR,

em cada mandato, é maior nos períodos com pior conjuntura socioeconómica aferida

em ciclos de doze meses, tendo em conta a evolução homóloga do PIB, por compara-

ção com os períodos opostos.

Figura VI/12: Intensidade da interação nos melhores e nos piores
ciclos económicos, por mandato presidencial

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 6 do Apêndice E.

0 2 4 6 8 10

Média CF

Média CO

Média CF+CO

Gov. sem maioria Gov. maioritários

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Eanes II Soares I Soares II Sampaio I Sampaio II Cavaco I Cavaco II

Melhor Pior



Vasco Franco

464

Esta terceira hipótese centra-se apenas na intensidade da intervenção do Pre-

sidente na interação com o Governo, admitindo que a mesma poderá ser maior no

período de doze meses, dentro de cada mandato, em que a situação económica, avali-

ada em função da variação homóloga do PIB, é a pior.

Apenas em dois dos sete mandatos considerados tal possibilidade foi confirma-

da, verificando-se a situação oposta nos outros cinco.

Estatisticamente não foi encontrada relação entre a situação económica e a

“intensidade da intervenção do Presidente”. 1314

Hipótese IV - Índices de popularidade: A intensidade da intervenção do PR em

relação a cada Governo é maior quando é mais acentuada a diferença entre os índices

de aprovação do próprio e os índices de aprovação do Primeiro-Ministro e menor

quando essa diferença é mais baixa.

Nunca, em qualquer dos períodos considerados, a média dos índices de aprova-

ção do Primeiro-Ministro, apurados nos estudos de opinião publicados no semanário

Expresso, superou a dos índices de aprovação do Presidente da República (v. Figuras 8

a 18 do Apêndice E).1315

1314 Perante uma variável quantitativa (intensidade da ação do Presidente) e uma nominal (melhor ou
pior situação económica) foi utilizado o teste estatístico Eta para medir a intensidade da relação entre
ambas. O valor de 0,023, apurado, sugere uma relação quase inexistente, mostrando a estatística de
teste Eta ao quadrado que apenas 0,05% da variação da “intensidade da ação do Presidente” se deve à
“situação económica”. O teste t para comparação das médias revela que, em média, uma situação eco-
nómica (melhor ou pior) não apresenta uma intensidade da ação do Presidente superior em relação à
outra. A normalidade da amostra foi inferida através do teste de Shapiro-Wilk (SW7 = 0,849; p = 0,120 –
SW7 = 0,908; p = 0,382).
1315 Isso aconteceu apenas, raramente, em determinados meses, como, por exemplo, nos dois primeiros
estudos de opinião publicados em maio e junho de 1986, quando o saldo das apreciações positivas e
negativas relativamente ao Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, superou o do Presidente Mário Soares.
Esses saldos foram, respetivamente, de 49% e 43% em maio e de 53% e 49% em junho (v. Expresso de
17 de janeiro de 1987, p. 3).
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Figura VI/13: Intensidade da interação nos períodos com maiores e menores
diferenças entre a popularidade do PR e a do PM

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 6 do Apêndice E.

Da Figura VI/13 resulta que, em oito casos, nos períodos com a maior diferença

de popularidade entre o Presidente e o Primeiro-Ministro é maior também a intensi-

dade da interação, comparativamente com os períodos opostos, verificando-se a situa-

ção inversa em três casos.

No entanto, estatisticamente, a variação da intensidade da intervenção do Pre-

sidente explicável pela maior diferença entre o respetivo índice de popularidade e o do

Primeiro-Ministro é de apenas 5,43%, como revela a estatística de teste Eta ao qua-

drado.1316

Hipótese V - Período político: A intensidade da intervenção do PR é menor no

seu primeiro mandato e maior no segundo.

1316 O valor apurado no teste Eta foi de 0,233. Este teste foi escolhido porque a variável “intensidade da
ação do Presidente” é quantitativa e a “maior ou menor diferença de popularidade” é nominal. Aplicado
o teste Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade da amostra, verificou-se que a distribuição na situação
de menor popularidade não se apresenta normal, embora a assimetria nas duas distribuições não seja
forte (SW11 = 0,925; p = 0,367 – SW11 = 0,652; p = 0,000). Assim, em alternativa à comparação das mé-
dias através do teste t, optou-se pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney ( − ℎ 	 =48; = − 0,821; = 0,438), para comparar o centro de localização das duas amostras, constatando-se
que não se verifica uma diferença estatisticamente significativa na variável “intensidade” em qualquer
dos momentos de popularidade.
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Figura VI/14: Valores de CF, de CO e da intensidade total,
por mandato presidencial

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 1 do Apêndice E.

Observando a Figura VI/14 é percetível a prevalência das interações de sentido

conflitual e o acentuado aumento da intensidade da interação do Presidente da Repú-

blica com os governos dos primeiros para os segundos mandatos de Mário Soares e de

Jorge Sampaio, mantendo-se a tendência, mas com menor crescimento, no caso de

Cavaco Silva.

É possível perceber que essa evolução ocorre tanto nas interações de sentido

conflitual, como nas de sentido cooperante, excetuado o segundo mandato de Mário

Soares, no qual a de sentido cooperante diminui em relação ao período anterior.

Figura VI/15: Intensidade total, por parcelas e por mandato

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 1 do Apêndice E.
Legenda: PI = Poderes informais; OPRS = Outros poderes com relevância sistémica;

PIPL = Poderes de intervenção no processo legislativo; PRS = Poderes de refrescamento sistémico.
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A decomposição dos valores1317 correspondentes a cada mandato mostra que:

i) no segundo mandato de Jorge Sampaio o valor é muito influenciado pela pontuação

correspondente à dissolução da Assembleia da República em dezembro de 2004, mas

o mesmo não é determinante para a tendência atrás referida;1318 ii) para além do facto

mencionado na alínea anterior, são os poderes de intervenção no processo legislativo

e os informais aqueles que mais contribuem para a evolução entre os dois mandatos

de Mário Soares e de Jorge Sampaio; iii) pelo contrário, no caso de Cavaco Silva, são os

poderes de refrescamento sistémico e os outros com relevância sistémica, que assegu-

ram a diferença.

Relativamente às cinco hipóteses formuladas:

I – Não se confirma que: i) o sentido da interação dependa da relação do PR

com o partido do PM, embora se verifique que, em média, a intensidade de sentido

conflitual é mais elevada nos períodos de coabitação; ii) a intensidade seja maior nos

períodos com pior conjuntura económica, nem naqueles em que é mais acentuada a

diferença entre os índices de aprovação do PR e os do PM.

II – Confirma-se que: i) o sentido da interação não depende da tipologia do go-

verno, mas a média das intensidades de sentido conflitual é mais elevada quando os

executivos dispõem de apoio parlamentar maioritário; ii) a intensidade da intervenção

do PR é menor no primeiro mandato do que no segundo.

Estas conclusões parecem abonar a favor da perceção de que, quanto ao senti-

do da interação, o Presidente da República tende a agir de forma independente relati-

vamente às conjunturas consideradas. Quanto à intensidade, verifica-se que aumenta

nos segundos mandatos em relação aos primeiros e que, na componente de sentido

conflitual, regista valores médios mais elevados nas situações de coabitação e com

governos com apoio parlamentar maioritário.

1317 Os valores da intensidade total, por mandato, correspondem ao “índice de interação Presidente-
Governos” e os relativos às parcelas de CF e de CO, por cada executivo, aos “índices direcionados de
interação Presidente-Governo”, incluídos no modelo apresentado no Capítulo IV.
1318 Deduzida essa pontuação, que corresponde a um facto muito excecional, a evolução entre o primei-
ro e o segundo mandato continuaria a ser no mesmo sentido, com valores de 4,84 e 6,68, respetivamen-
te.
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Conclusões

O interesse pelo estudo do funcionamento dos sistemas de governo de tipo

semipresidencial tem crescido em paralelo com o aumento do número de países que

escolhem o semipresidencialismo.

Porém, tanto os estudos comparativos como os estudos de caso, ou se centram

muito na letra das Constituições, sem entrarem na observação da prática política ine-

rente, ou, entrando nessa observação, deixam de fora aspetos que podem mostrar-se

muito relevantes.

A investigação desenvolvida parece confirmar, empiricamente, a perceção que

alguns autores já tinham expressado quanto à importância dos poderes informais, su-

gerindo que, em trabalhos futuros, tal vertente não deve ser desprezada.

No caso concreto de Portugal, o Presidente da República é uma figura central

do funcionamento do sistema político.

É nele que, habitualmente e salvo períodos menos afortunados quanto ao de-

sempenho do titular do cargo, os cidadãos mais confiam para controlar a ação do exe-

cutivo e é ele, de entre todos os órgãos de soberania, o que merece, quase sempre,

maior aprovação aferida nos estudos de opinião publicados regularmente nos últimos

quarenta anos (v. Introdução e Figuras 8 a 18 do Apêndice E).

Como ficou evidenciado nos Pontos I.1.1 e I.2.2 o Presidente da República Por-

tuguesa tem uma legitimidade forte no contexto dos Chefes de Estado eleitos por voto

popular.

Essa legitimidade advém do método de eleição, que garante a escolha por uma

maioria absoluta dos votantes que se expressarem através de votos válidos, e da im-

portância reconhecida às eleições presidenciais, pese embora as flutuações na partici-

pação eleitoral, consoante esteja em causa uma escolha para um primeiro mandato ou

um ato em que o incumbente se pode apresentar a sufrágio para aceder ao segundo

mandato (v. Ponto II.2.1).
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Por outro lado, comparando com outros sistemas de governo de tipo semipre-

sidencial, e ao contrário do que chegou a ser sugerido por alguns autores, a Constitui-

ção da República comete ao Presidente importantes poderes que têm sido exercidos

com efetividade por todos os titulares do cargo.

Como se mostra no Ponto I.2.3, Portugal encontra-se mesmo, no contexto dos

dezoito Estados europeus que escolheram o semipresidencialismo, entre aqueles cuja

Constituição consagra os poderes presidenciais mais relevantes.

O modelo português não foi contaminado, nem pelo exemplo francês, no qual

o Presidente, porque líder partidário em exercício, assume o comando direto do exe-

cutivo sempre que dispõe de maioria parlamentar, nem pelo exemplo austríaco, em

que o Presidente, tradicionalmente, não usa os principais poderes de que dispõe (v.

Ponto III.2).

Numa primeira fase, a Constituição de 1976 estabeleceu um sistema de transi-

ção, que conferia ao Presidente poderes excecionais, quer em matérias relacionadas

com as Forças Armadas, quer na interação com o Governo, que estava subordinado a

uma dupla dependência política, do próprio Presidente e da Assembleia da República

(v. Ponto II.1.3).

Terminado o período de transição, com a entrada em vigor da revisão constitu-

cional de 1982, o sistema de governo adquiriu os contornos que manteve, no essenci-

al, até hoje, com alterações que, reforçando ou diminuindo, pontualmente, os poderes

presidenciais, como se refere no Ponto II.3, não afetaram a essência do semipresiden-

cialismo português.

O modelo foi consolidado pela ação daqueles que exerceram as funções no pe-

ríodo abrangido pela investigação, sendo de destacar: i) a afirmação de Ramalho Eanes

como Presidente independente dos partidos políticos, contribuindo para que ficasse

afastada a eventual tentação de aproximação ao modelo francês; ii) a demonstração

da efetividade dos poderes presidenciais, mesmo os mais potentes, feita por Ramalho

Eanes, por Mário Soares e por Jorge Sampaio, quando decidiram dissolver a Assem-

bleia da República, em 1985, 1987 e 2004, podendo ter optado por outra solução ou,
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simplesmente, por não o fazer; iii) a exploração de instrumentos de exercício de pode-

res informais, favorecidos pela legitimidade decorrente do voto popular, de que Mário

Soares foi o precursor, com as “presidências abertas” (v. Pontos II.1.2, V.1.1 e V.4, res-

petivamente).1319

Para que o retrato de funcionamento do semipresidencialismo português, com

particularidades que o distinguem dos demais, como se pode ver no Ponto I.2, ficasse

mais nítido, importava aprofundar o conhecimento sobre o comportamento de cada

um dos titulares do cargo na sua interação com os governos, traduzido nas decisões

que tomaram e nas iniciativas que promoveram.

Essa análise está contida no Capítulo V, com o desenvolvimento detalhado nos

Apêndices B e C e com o enquadramento das diferentes decisões e iniciativas relevan-

tes em quatro categorias de poderes, em alternativa à divisão mais usada, entre pode-

res legislativos e não legislativos, que se afigurou inadequada para o estudo a desen-

volver (v. Capítulo IV).

“Poderes de refrescamento sistémico”, “poderes de intervenção no processo

legislativo”, “outros poderes com relevância sistémica” e “poderes informais”, são as

novas categorias que, pelas razões expostas no Capítulo IV, se entendeu permitirem

diferenciar, para efeitos analíticos, aquelas decisões e iniciativas relevantes, atenden-

do à respetiva natureza.

Importante para o desfecho da investigação foi o modelo analítico desenvolvi-

do para o efeito, que permite a aplicação prática de dois conceitos que já estavam an-

teriormente implícitos em algumas obras, mas ignorados noutras: “sentido” e “inten-

sidade” da interação. Para compreender o funcionamento do sistema é vital distinguir

as ações do Presidente que vão ao encontro dos interesses do Governo daquelas que

são contrárias a esses interesses e ponderar, de forma diferenciada, o impacto relativo

que cada uma delas pode ter.

1319 Estas conclusões, fundamentadas nos pontos referenciados, convergem com as posições defendidas
sobre a matéria por Novais (2010) e alguns outros autores citados naqueles pontos.
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Como proposta inovadora, que parte, é certo, de outros modelos de avaliação

dos poderes presidenciais, mais vocacionados para estudos comparativos, não se apre-

senta imune a dúvidas e a críticas. Poderá sempre ser aperfeiçoada, nomeadamente

através de um trabalho coletivo, eventualmente em sede de um observatório que es-

tude o funcionamento efetivo destes sistemas de governo.

Em qualquer caso, parece ter servido os objetivos e abrir espaço para aprofun-

damento da investigação e para a sua extensão a futuros mandatos presidenciais.

Para além de outros resultados descritos no Capítulo VI, a aplicação deste mo-

delo sugere que não existe relação entre:

I- O sentido, conflitual ou cooperante, da interação do Pre-

sidente com o Governo e a relação daquele com o partido do Primeiro-

Ministro. No entanto, parece verificar-se uma certa tendência para que

nos períodos de coabitação seja maior a média dos valores da intensida-

de das ações de tipo conflitual;

II- O sentido da interação e a tipologia do executivo, ainda

que, quando se trata de governos sem apoio parlamentar maioritário, os

valores médios da intensidade se revelem inferiores aos do conjunto das

diferentes soluções maioritárias;

III- A intensidade da interação e os períodos de melhor ou

pior situação económica.

Por outro lado, verifica-se uma muito ténue relação entre a intensidade da in-

teração e os períodos temporais em que é mais elevada a diferença entre a populari-

dade do Presidente e a do Primeiro-Ministro, a qual não tem, no entanto, valor estatís-

tico relevante.

Por fim, parece confirmar-se que os Presidentes têm uma intervenção com va-

lores de intensidade mais elevados nos segundos mandatos do que nos primeiros.

Todas estas conclusões devem ser encaradas com prudência dado o reduzido

número de casos em estudo, particularmente em relação aos mandatos comparados
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entre si, aos executivos sem apoio parlamentar maioritário e aos períodos em que não

existiu coabitação.

Acresce, quanto às hipóteses que envolvem ciclos temporais, a circunstância

apontada na introdução ao ponto VI, de depender de iniciativas de terceiros o momen-

to de tomada de decisões com um peso relativo significativo, pela sua importância ou

frequência, como são algumas dissoluções da Assembleia da República, a nomeação de

membros do Governo e a intervenção no processo legislativo.

Com um enfoque mais específico no relacionamento do Presidente com cada

Governo é possível observar a gradual degradação da interação entre Mário Soares e

os governos presididos por Cavaco Silva, começando por um saldo de sentido coope-

rante, no tempo do primeiro executivo, até ao extremo da quase ausência absoluta de

decisões e iniciativas de sentido cooperante e do valor máximo das de tipo conflitual,

em todo o período da investigação, no terceiro daqueles executivos (v. Figura VI/2).

Nos dois mandatos de Jorge Sampaio, sobressai a intensidade das interações de

tipo conflitual com o Governo de Santana Lopes, que atingem o valor mais alto dessa

década, concentrado no curto período de pouco mais de sete meses que esse executi-

vo durou (v. Figura VI/3).

Quanto à presidência de Cavaco Silva, o destaque vai para o perfil bastante se-

melhante das interações de sentido conflitual e de sentido cooperante, nos governos

de José Sócrates e no de Passos Coelho (v. Figura VI/4).

De entre aqueles que exerceram funções de Primeiro-Ministro depois de 1982

manifestaram, em algum momento, discordâncias profundas com o sistema de gover-

no semipresidencial Pinto Balsemão, Santana Lopes e José Sócrates, tendo adotado

expressamente a posição contrária Mário Soares, Cavaco Silva e António Guterres e,

implicitamente, Passos Coelho.1320

1320 Tais posições foram manifestadas nas entrevistas concedidas no âmbito da presente investigação
por Mário Soares (p. 1 da entrevista), Cavaco Silva (pp. 10 e 11 da entrevista), António Guterres (pp. 1 e
2 da entrevista) e José Sócrates (pp. 1 e 2 da entrevista). Relativamente a Pinto Balsemão e a Santana
Lopes, que não foi possível entrevistar, as posições foram expressas em obras por si assinadas (v. Bal-
semão, 1986, pp. 204-207 e 218-221; Lopes, 2013, pp. 11-21). No caso de Passos Coelho, a aceitação do
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Do lado dos Presidentes que exerceram o cargo no período da investigação a

posição é consensual. Nenhum deles colocou reservas à atual configuração dos pode-

res presidenciais e nenhum advogou a mudança do sistema de governo. Pelo contrá-

rio, nas entrevistas concedidas, todos se mostraram adeptos do semipresidencialis-

mo.1321

Tendo presente a maioria necessária para rever a Constituição, não se afigura

previsível que o sistema possa mudar nos próximos anos, num quadro de normal fun-

cionamento do regime democrático.

Menos improvável será a adoção de alterações aos poderes presidenciais, a

avaliar pelo histórico das revisões posteriores a 1982 e também por iniciativas mais

recentes, nomeadamente as apresentadas em 2010,1322 quando o PSD desencadeou

um processo de revisão que acabou por caducar, o qual, entre outros pontos, incidia

sobre os poderes e a duração do mandato do Presidente.

A presente investigação, comparando o sistema semipresidencial português

com outros sistemas e descrevendo e quantificando com minúcia a forma como os

poderes presidenciais foram efetivamente exercidos durante os quase trinta e quatro

anos que abrange, pode contribuir para futuras reflexões sobre estas matérias.

sistema semipresidencial parece implícita no projeto de revisão constitucional que promoveu quando
chegou à liderança do PSD (v. Simas & Fontes, 2010, abril 12), o qual contemplava o alargamento para
seis anos do mandato do Presidente da República e reforçava as respetivas competências em matéria de
nomeação de altos cargos públicos (v. Projeto de Revisão Constitucional 1/XI, in Assembleia da Repúbli-
ca, acedido em 23 de novembro de 2016, em
https://www.parlamento.pt/RevisoesConstitucionais/Paginas/Revisao2011.aspx).
1321 V. entrevistas de Ramalho Eanes (p. 1 da primeira entrevista), de Mário Soares (p. 1), de Jorge Sam-
paio (pp. 1 e 2) e de Cavaco Silva (pp. 10 e 11).
1322 V. nota 1319.
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