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Introdução

O objecto deste trabalho é o semipresidencialismo, em geral, e o semi-
presidencialismo português, em especial, e, daí, a divisão em duas partes 
em que se faz o estudo desenvolvido de cada um desses temas. Na pri-
meira parte, apresentamos uma teoria geral do semipresidencialismo 
enquanto sistema de governo próprio e autónomo dentro dos sistemas 
de democracia representativa. Na segunda parte, dedicamo-nos ao semi-
presidencialismo português, identificando as razões que permitem proceder 
à qualificação do nosso sistema nesses termos e tratando desenvolvida-
mente o seu surgimento, evolução, caracterização e eventuais necessida-
des de reforma.

Qualquer dos temas reveste alguma complexidade e tem sido objec-
to de controvérsia, apesar de, em grande parte dos casos, uma e outra se 
deverem ou, no mínimo, serem agravadas pela persistência de equívocos 
conceptuais que, em boa medida, derivam da oscilação ou mesmo confu-
são terminológica que domina o tratamento doutrinário destas questões.

Assim, começamos por precisar os pressupostos conceptuais e termi-
nológicos em que nos baseamos, para que a elaboração que se segue não 
seja inutilmente contaminada por razões meramente formais.

Sem pretensões de originalidade e, sobretudo, sem pretender que a 
tipologia apresentada constitua a única possibilidade de enquadramento 
conceptual, partimos de uma primeira distinção entre regime político e 
sistema de governo.

Quando falamos em regime político, referimo-nos às diferentes 
modalidades de exercício do poder político no Estado contemporâneo, 
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considerando o relacionamento institucional entre governantes e gover-
nados e tendo especialmente em conta a titularidade e o exercício efec-
tivo do poder constituinte, a existência e peso das instituições represen-
tativas e a natureza, graus e formas de participação dos governados no 
exercício do poder. Essencialmente, teremos hoje como principais regi-
mes políticos, sintetizando, as democracias representativas, os regimes 
ditatoriais e os regimes de transição.

Por sua vez, directamente relacionado com o objecto específico des-
te trabalho, importa-nos o sistema de governo, que é o nosso tema e 
que se refere, já não às relações entre os cidadãos e o Poder, entre gover-
nantes e governados, mas apenas às diferentes modalidades de relacio-
namento institucional entre os vários órgãos de exercício do poder po-
lítico. É neste domínio que se fala em sistema parlamentar, em sistema 
presidencial e, o nosso tema, em semipresidencialismo.

Poderíamos considerar, ainda, outras formas políticas. É o caso da 
forma de Estado, enquanto forma política referente à diferenciação da 
estrutura vertical interna do ordenamento jurídico-constitucional e do 
poder político que regem determinada colectividade, em função da ori-
gem do poder constituinte e da divisão vertical (territorial) de poderes 
(Estado unitário, Estado federal, Estado regional, Estado unitário com 
regiões autónomas).

A forma de governo, por sua vez, restringe-se unicamente a um 
aspecto particular, o da consideração do tempo e modo de sucessão na 
chefia do Estado, enquanto suprema magistratura de um dado sistema 
polí tico, distinguindo-se a monarquia e a república em função do carác-
ter vitalício ou temporário do exercício do cargo e, em regra, em função 
da via, hereditária ou não hereditária, de sucessão.

Por último, recorremos à forma sistema político para abranger, inte-
gradora e unificadamente, as restantes formas políticas e tendo em conta 
todos os factores (jurídicos, institucionais, políticos, culturais) que rele-
vam na vida política de uma comunidade, considerando, aí, para além das 
já referidas, outras formas hoje tão decisivamente importantes nas nossas 
democracias como sejam os sistemas eleitorais e os sistemas partidários.

Sendo esta, simplificadamente, a tipologia que propomos1 e que aqui 
utilizaremos, há, porém, como dissemos, que ter a consciência que esta 

1 Para o estudo desenvolvido das diferentes formas políticas, cf. J. Reis Novais, Teoria das 
Formas Políticas e dos Sistemas de Governo, 2ª ed., Lisboa, 2019.
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classificação é, em princípio, tão boa como qualquer outra e que, por 
exemplo, o que aqui designamos, e habitualmente se designa, em Por-
tugal, por sistema de governo pode ser designado, por outros autores ou 
noutros países, como forma de governo ou, no que é até mais habitual, 
por regime político. Mas essa é uma discussão menor, que não merece 
mais que um minuto de atenção; o que é necessário é ter consciência da 
irrelevância das designações e, conhecendo já o código que vamos uti-
lizar, portanto, sabendo do que falamos quando aludimos a sistema de 
governo, a forma de governo ou a regime político, poder passar, assim, a 
discutir as questões de fundo.

E, quanto a estas, a primeira nota a ter em conta é a de que só consi-
deramos os sistemas de governo de democracia representativa. Por uma 
razão simples: em ditadura o relacionamento entre os diferentes órgãos 
é tão só aquele que a cada momento for ditado pelo… ditador. Só em  
democracia representativa faz sentido o estudo da forma política sistema 
de governo.

Relacionada com esta, a segunda nota a ter em conta é a de que, na 
história das democracias representativas, durante muito tempo o semi-
presidencialismo não existiu como tema; os sistemas de governo das 
democracias representativas eram, simplesmente, na América o presi-
dencialismo e, na Europa, o sistema parlamentar. E tão claras eram as 
diferenças entre um e outro que, praticamente, não havia necessidade 
de proceder a um estudo aprofundado da forma política sistema de governo.

Com efeito, o sistema parlamentar caracterizava-se pela existência de 
dois centros de poder, o Parlamento e o Governo, sendo o Governo poli-
ticamente responsável perante o Parlamento. As únicas eleições eram as 
eleições parlamentares, em função do resultado dessas eleições consti-
tuía-se o Governo e, a seguir, ao longo da legislatura, o Governo respon-
dia perante o Parlamento, podendo, naturalmente, ser destituído por 
ele. A figura do chefe de Estado, fosse um monarca ou um Presidente 
da República, era meramente representativa, sem legitimidade e capaci-
dade efectiva para exercer poderes políticos.

Por sua vez, no presidencialismo americano, os dois centros de po-
der eram o Presidente e o Congresso (parlamento). Os dois órgãos eram 
eleitos pelo Povo, e, respeitando essa legitimidade democrática, nem o 
Parlamento podia destituir o Executivo (formado pelo Presidente) nem 
o Presidente podia dissolver o Congresso. 
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Precisamente, o tema do semipresidencialismo surgiu quando se 
começou a perceber que, na Europa, para além dos dois pólos clássi-
cos de exercício do poder político — Parlamento e Governo — alguns 
Presidentes passaram também a ser eleitos e, de alguma forma, podiam 
exercer e, por vezes, exerciam poderes políticos significativos, ao mes-
mo tempo que se mantinha a estrutura clássica da responsabilidade po-
lítica dos Governos perante os Parlamentos. Tratar-se-ia simplesmente 
de uma variante episódica de um dos sistemas de governo clássicos — 
sistema presidencial ou sistema parlamentar — ou tratar-se-ia de um  
terceiro género dentro dos sistemas de governo da democracia repre-
sentativa?

Esse é o tema objecto deste estudo, tão mais importante para nós 
quanto Portugal, desde 1976, é uma das muitas democracias representa-
tivas que adoptaram esta forma de relacionamento entre os órgãos que 
exercem o poder político.


