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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
_____________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 06 de 
janeiro de 2015, na delegação de São Miguel da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava a apreciação, relato e emissão de parecer, na 
sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, 
sobre o Projeto de Resolução n.º 102/X (PPM) – Recomenda à Assembleia da 
República que altere a redação da alínea b) do artigo 288.º da Constituição da 
República Portuguesa, no sentido de a mesma passar a ter a seguinte formulação: a 
forma democrática de governo. 

O mencionado Projeto de Resolução, iniciativa da Representação Parlamentar do 
PPM, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 
03 de novembro de 2014, tendo sido enviado à Comissão de Assuntos 
Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de parecer. 
A 11 de novembro de 2014 deu entrada nos serviços da Assembleia proposta de 
substituição integral.  

 
Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa dos Deputados quanto à apresentação de projetos de resolução funda-se 
no disposto no artigo 31.º, n.º 1, alínea d) do Estatuto Político-Administrativo da 
Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 
12 de janeiro. 

Nos termos do disposto no artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa, 
aplicam-se aos projetos de Resolução, com as devidas adaptações, as disposições 
regimentais relativas ao processo legislativo comum, com exceção das enumeradas 
no n.º 1 daquele artigo. 
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O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 
especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, 
nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia 
Legislativa. 

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa n.º 30/2012/A, de 21 de 
dezembro, as matérias relativas aos Assuntos Constitucionais são competência da 
Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 
Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 
_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa indica que “[e]m Portugal, a república encontra-se blindada na 
Constituição”. Refere que “[d]e acordo com a Constituição da República Portuguesa, 
este país não pode ser outra coisa que não uma república.” Mais refere o 
proponente que, pela existência da previsão do limite material de revisão 
constitucional da alínea b) do artigo 288.º da CRP (“forma republicana de governo”), 
se impede a realização de um referendo a respeito da forma de governo. Considera 
ainda o proponente que “importa que a nação portuguesa (…) possa escolher, em 
liberdade, a forma política de Estado.” É ainda referido que «[a] Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1793 consagrou, no artigo 28.º (…) [que] “um 
povo tem sempre o direito de rever e reformar a sua Constituição. (…).”.» Mais 
considera o proponente que “o que é essencial num sistema político é a sua matriz 
democrática”.  

Deste modo, a Representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico, nos 
termos da alínea d) do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores aprove uma Resolução no sentido de recomendar à Assembleia da 
República que altere a redação da alínea b) do artigo 288.º da Constituição da 
República Portuguesa, de modo a que a mesma passe a ter a seguinte formulação: 
“a forma democrática de governo”.  

 
Capítulo IV 
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CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_____________________________________________________________________________ 

a) Apresentação pelo proponente 

A iniciativa foi apresentada em Plenário, pelo Deputado Paulo Estêvão, do PPM, a 
25 de novembro de 2014. 

b) Outras diligências 
A Comissão solicitou parecer escrito ao Departamento de História, Filosofia e 
Ciências Sociais da Universidade dos Açores, o qual é junto ao presente Relatório e 
dele faz parte integrante.  
 

Capítulo V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS manifestou a sua não concordância com a iniciativa 
dado que esta procede a uma alteração dos limites materiais da Constituição da 
República Portuguesa. 

Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP abstiveram-se com reserva da 
sua posição para plenário. 

Capítulo VI 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares, 
Ambiente e Trabalho deliberou, por maioria, com os votos contra a iniciativa do PS 
e as abstenções com reserva de posição para plenário do PSD e do CDS-PP, emitir 
parecer desfavorável à aprovação do Projeto de Resolução n.º 102/X (PPM) – 
Recomenda à Assembleia da República que altere a redação da alínea b) do artigo 
288.º da Constituição da República Portuguesa, no sentido da mesma passar a ter a 
seguinte formulação: a forma democrática de governo”. 
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Ponta Delgada, 06 de janeiro de 2015 

 

A Relatora, 

 

 
Marta Couto 

 
 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 
 
 

O Presidente, 

 

 
Francisco Coelho 

 
 

 


