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Segundo teste: 

👉

Regiões autónomas 

👉

Administração regional (regiões autónomas)

👉

Administração local 

👉

Fiscalização da constitucionalidade

👉

Revisão da constituição 

📍

Regiões Autónomas - Representante da república 

Sabemos que há o governo na república (Lisboa) e o governo regional, 
que é da região autónoma.
O representante da república não executa, praticamente não tem 
poderes com relação ao governo regional. Não pode demitir o governo 
regional, não há dupla responsabilidade. Quem demite o governo é o 
presidente da república.
A exclusividade das assembleias, é do órgão parlamentar. 

💡

 Neste 
sentido: esquecer o 165 n2, 198 n2, não funcionam.

Antes da revisão constitucional de 2004, interesse específico regional, e 
passou a haver uma numeração taxativa das competências legislavas, 
na constituição e no estatuto e no político administração das regiões

📍

Artigos importantes :

🔺

227 - poderes das regiões autónomas.

🔺

230 e 231 

🔺

232 n1 - fica em conjunto quais são os poderes legislativos das 
regiões autónomas 
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O 227 é confuso, temos que remeter ao 232 (na exclusiva 
competência).

No 227, com o número 1 do 232, percebemos a distinção entre 
competências exclusivas da ALR daquelas que não são exclusivas. Tem 
competência para legislar mas quando e si, em concorrência com os 
órgãos da república , seja AR ou Governo.

Leis emanadas da AR, cita as competências exclusivas.
O Art 232 fala das competências exclusivas, remete aos poderes 227. 
Porém, as Alíneas D e H (remete a poderes do governo, não considerar).

📍

Competências Exclusivas da Assembleia legislativa regional: ALR
Competência orçamental: orçamentando região
Desenvolvimentos sociais 
Adaptar o sistema nacional a especificidades da região: não pode 
alterar o sistema fiscal, mas de acordo com as especificidades.

Tem competências Próprias exclusivas e próprias que não são 
exclusivas.
Todas referem se de assuntos de cariz regionais. EPaG

Competências que resultam de uma aprovação prévia de uma lei da 
república:
Ex.: 

desenvolvimento regional.
Lei quadro/base: Alínea J do 227. Ou da alínea N. Lei da república 
que define os critérios. 
A que praticadas ao abrigo de uma lei de autorização legislativa da 
república (respeitam o sentido e o âmbito) 



●

●

●

●

Desenvolvimento (regulamentação da legislação aprovada pela 
república)
Transposição de diretivas. Diretivas estas, exclusivamente  de 
âmbito regional.

Aquelas matérias que a república entende como mais melindrosas (tipo 
revisão da constituição relativa a região autónomas) quem tem poder 
para legislar, são os órgãos da república, nomeadamente a AR.

ALR, tem quase monopólio da legislação e o representante da república 
(230 n1 e 133 alínea L) também tem poderes, mas limitados.

👉

Representante da república, competências: 
Nomeação do governo na ALR
Art 233 - assinatura e eventual veto, dos decretos legislativos 
regionais.

💡

Quanto a isso, a decretos legislativos regionais, não existe 
promulgação, existe assinatura. 

 O caso de ser decreto governamental, são 15 dias.
Sanável se o governo converter e apresentar proposta a ALR ( n4 do Art 
233).

Com base no acórdão 151/53 de 1993, considera que a AR pode 
ultrapassar o veto do presidente por 2/3, a ALR pode ultrapassar um 
veto do representante da república por maioria.

Quanto a dissolução das ALR, essa competência e demissão do 
governo, não é do representante da república e sim do presidente da 
república. 



Cabe ao PR , demitir o governo e/ou dissolver a ALR.
Art 234. 

Perceber a regionalização, não é igual a estado federado. Continua a ser 
estado Unitário Art,6, mas é unitário atípico, pois cria regiões 
autónomas, com regimes similares. 
Feita não só pra defesa dos interesses regionais, mas como para 
reforçar a defesa da unidade do Estado.
A regionalização portuguesa, é incomparável com outra.
Essa autonomia, também tem um momento histórico, com todos os 
problemas com Espanha.
Portugal não quis deixar nada aberto, nem uma brecha, arranjou uma 
figura de regionalização parcial, sendo estes os arquipélagos, numa 
questão territorial. 
Os distritos, não tem consequência jurídica, quanto região.

👉

Regionalização parcial (arquipélagos madeira e Açores)

👉

Homogénea ( tem o mesmo estatuto) 

👉

Confere-se órgãos regionais próprios, eleitos por sufrágio direto, 
mas estes órgão só tem competências a nível regional e sob aquilo que 
está expressamente na CRP e estatutos.

👉

Só a República pode alterar as posições constitucionais.
Há um representante da república, que nomeia o governo, mas não 
pode demitir (quem demite é o PR)

📍

Poder local
O poder local Não tem nada a ver com as regiões autónomas. São 
regionalizações políticas e sim uma organização administrativa.
Pessoas coletivas territoriais: são composta por vários órgãos, 
territoriais, pois são divididos em territórios (continuando a ser estado 
Unitário).
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Concelhos - 308 no nosso país.
Estes concelhos, são critérios essenciais:

Tribunais de primeira instância (cada concelho)
Para o exercício do poder local. Autónomo e descentralizado e 
desconcentrado das atribuições e competências administrativas do 
Estado.

Art 236 - como se divide o poder local.
Através das freguesias, dos municípios e das regiões administrativas. 
Estas últimas, ainda não foram definidas na lei.

Contrariamente a administração regional. O legislador constitucional é 
mais generoso. É uma descentralização política. 
As autarquias locais, permite que haja uma descentralização 
administrativa.
No âmbito do princípio da descentralização previsto Art 237n1.

Está autonomia é também financeira (art 238), consagra o poder dos 
órgãos do poder local, terem património e financias próprias e 
inclusivamente receitas próprias (238 n3), essa descentralização 
administrativa, agrada ainda competências regulamentares (art 241) 
respeitando apenas, limites legais e constitucionais.

👉

Órgãos representativos do poder local: Município 
Deliberativos:

Funciona em sistema de assembleia. Previstos no (239 n1 e 2)
Assembleias municipais.
Só residentes do município que votam.

Executivo colegial:
Responde perante ao deliberativo. Também é eleito pelo sufrágio direto 
universal, nos termos da lei.  (239 n3) o presidente da câmera, será o 



primeiro mais votado, o primeiro da lista que exercerá o cargo de 
presidente.

Ao contrariando-se eleições legislativas e composição da AR, no caso 
dos órgãos do poder local, não há monopólio partidário. 
Grupo de cidadãos eleitores, candidatar-se aos órgãos locais. 

Ainda há outro órgão, que é a freguesia. Dividido por Assembleia de 
freguesia e junta de freguesia. 

Os órgãos do municípios estão previstos no artigo 250 e seguintes, 
também mencionados no 239.

👉

Garantias da Constituição Art 277 (próxima aula)
Tribunais constitucionais .


