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houver mais do que um, as páginas ou notas pertinentes e, se for 
necessário, o número de edição, presumindo-se, na sua falta, havendo 
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por apenas serem usadas em referências plúrimas, não se explicitando 
o significado daquelas que ofereçam um sentido notório.
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§ 1º ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO DE 1976

1. Introdução: “Princípios fundamentais”

I. Antes da Parte I da Constituição da República Portuguesa (CRP, aprovada 
em 2 de abril de 1976, constando a versão atual do anexo à Lei Constitucio-
nal nº 1/2005, de 12 de agosto, que aprovou a sétima revisão), a opção cons-
titucional lusa apresenta um conjunto de artigos, sob a epígrafe “Princípios 
fundamentais”, que definem os princípios estruturantes da Ordem Constitucional 
Portuguesa, ao nível da caracterização das grandes variáveis constitucionais1: 

– no tipo histórico de Estado; 
– na forma de governo;
– no regime político; 
– na forma de Estado; e 
– nos fins do Estado.

II. Essas disposições iniciais igualmente se notabilizam por conterem 
indicações precisas a respeito da identificação dos elementos do Estado: 

– art. 4º – no seu Povo; 
– art. 3º – na sua Soberania; e 
– art. 5º – no seu Território. 

1 Sobre a formação da CRP, v. Jorge Miranda, Da Revolução à Constituição – memórias da 
Assembleia Constituinte, Cascais, 2015, pp. 113 e ss.
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2. Parte I: “Direitos e Deveres Fundamentais”

I. A Parte I tem por designação “Direitos e Deveres Fundamentais”, orga-
nizando-se em três títulos, nalguns casos subdivididos em capítulos, e res-
peita ao tema dos direitos fundamentais, o qual corresponde à representação jurídica 
do Estado-Comunidade. 

A primeira subdivisão enquadra, primeiro, o regime comum aplicável aos 
direitos fundamenais, e depois, as opções jurídico-positivas que são atinen-
tes às duas classes de direitos fundamentais: 

– os direitos, liberdades e garantias; e 
– os direitos económicos, sociais e culturais.

Em cada uma destas modalidades de direitos fundamentais há especi-
ficações dos tipos de direitos definidos, bem como do regime que lhes é  
aplicável. 

 
II. A Parte I da CRP apresenta-se repartida por títulos e capítulos: 

– Título I – Princípios gerais
– Título II – Direitos, liberdades e garantias

– Capítulo I – Direitos, liberdades e garantias pessoais
– Capítulo II – Direitos, liberdades e garantias de participação política
– Capítulo III – Direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores

– Título III – Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais
– Capítulo I – Direitos e deveres económicos
– Capítulo II – Direitos e deveres sociais
– Capítulo III – Direitos e deveres culturais

3. Parte II: “Organização Económica”

I. A Parte II é dedicada à “Organização Económica”, nela se evidenciando 
aspetos fundamentais da ordenação constitucional económica, pública e não pública, 
assim como da atividade financeira e fiscal do Estado. 

Ainda que sem distinção literal, são três os domínios autónomos a consi-
derar, numa lógica dedutiva: 

– a organização da economia; 
– a atividade financeira pública; 
– a intervenção fiscal do Estado. 
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II. A sequência das matérias desta Parte II da CRP, diversamente do que 
sucede com as partes I e III, não é tão densa, e apenas contém títulos, que são 
os seguintes:

– Título I – Princípios gerais
– Título II – Planos
– Título III – Políticas agrícola, comercial e industrial
– Título IV – Sistema financeiro e fiscal

4. Parte III: “Organização do Poder Político”

I. A Parte III é atinente à “Organização do poder político”, integra dez 
títulos – alguns deles bem extensos e até com capítulos2 – e dispõe da regu-
lação fundamental do Estado-Poder, com a inclusão ainda dos fundamentos organi-
zacionais de pessoas coletivas públicas que não o Estado, com os seguintes temas: 

– a organização do Estado-Poder, nas suas aceções de Estado-Legislador, 
Estado-Administrador e Estado-Julgador;

– a disciplina das fontes de Direito e dos atos jurídico-públicos, salientando-se 
especialmente os atos legislativos e os procedimentos legislativos; 

– a estrutura de entidades jurídico-públicas menores, como as regiões autónomas 
e as autarquias locais, estas no contexto geral da Administração Pública, 
não esquecendo ainda a Segurança (Defesa) Nacional. 

II. São eles os seguintes dez títulos, a maior parte se subdividindo em 
capítulos:

– Título I – Princípios gerais
– Título II – Presidente da República

– Capítulo I – Estatuto e eleição
– Capítulo II – Competência
– Capítulo III – Conselho de Estado

– Título III – Assembleia da República
– Capítulo I – Estatuto e eleição
– Capítulo II – Competência
– Capítulo III – Organização e funcionamento

– Título IV – Governo

2 Sendo esta, de resto, a maior parcela do texto constitucional português.
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– Capítulo I – Função e estrutura
– Capítulo II – Formação e responsabilidade
– Capítulo III – Competência 

– Título V – Tribunais
– Capítulo I – Princípios gerais
– Capítulo II – Organização dos tribunais
– Capítulo III – Estatuto dos juízes
– Capítulo IV – Ministério Público

– Título VI – Tribunal Constitucional
– Título VII – Regiões Autónomas
– Título VIII – Poder Local

– Capítulo I – Princípios gerais
– Capítulo II – Freguesia
– Capítulo III – Município
– Capítulo IV – Região Administrativa
– Capítulo V – Organização de moradores

– Título IX – Administração Pública
– Título X – Defesa Nacional

5. Parte IV: “Garantia e Revisão da Constituição”

I. A Parte IV, designada por “Garantia e Revisão da Constituição”, apre-
senta preceitos que se relacionam com dois temas: 

– a fiscalização da constitucionalidade e da legalidade; e 
– a revisão constitucional. 

II. Esta Parte IV apenas possui dois títulos, não estando subdividida em 
capítulos, e que são os seguintes: 

– Título I – Fiscalização da constitucionalidade
– Título II – Revisão constitucional

6.  Conclusão: “Disposições finais e transitórias”

I. O texto da CRP termina com um outro conjunto de artigos não inte-
grados em qualquer parte, com a epígrafe “Disposições finais e transitórias”, 
nele se observando, efetivamente, disposições com essa dupla natureza. 
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E a verdade é que neste momento já nem todas elas são efetivas, na medida 
em que há preceitos que, após este tempo, já se encontram caducados pela superveniên-
cia de factos que os “excluíram” da ordem constitucional vigente. 

II. Observando esses sete artigos, é de identificar disposições que se inte-
gram em cada uma dessas duas categorias: 

– disposições finais, como os preceitos sobre a relação do novo Direito 
Constitucional com a ordem jurídica pré-existente no momento do seu 
início de vigência, assim como o termo inicial da sua vigência;

– disposições transitórias, como os preceitos sobre a permanência dos dis-
tritos, a incriminação dos antigos agentes da PIDE/DGS (Polícia Inter-
nacional de Defesa do Estado/Direção-Geral de Segurança), além do 
enquadramento das reprivatizações e do regime aplicável ao sistema 
de governo autárquico enquanto não se estabelecendo o regime defi-
nitivo por lei reforçada.
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