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Introdução

A presente obra, “Lei e Sistema Normativo”, corresponde facticamente 
à quarta edição do I Tomo do Curso de Direito Constitucional, publicado 
com anterioridade por outra Editora, sob a designação “ Funções do Estado e o 
Poder Legislativo no Ordenamento Português”.

Sendo a Almedina, desde 2017, a nossa Editora de livros jurídicos (tendo 
a mesma publicado várias Reimpressões de “O Sistema Político” e uma Edi-
ção da “Teoria da Constituição”) concebemos, formalmente, numa primei-
ra edição da sua coleção “Manuais Universitários”, uma versão modificada 
da obra anterior, mais enxuta da sua componente teorética, mais vocaciona-
da para a prática normativa e com pertinentes atualizações na esfera juris-
prudencial, doutrinal e normativa.

Tendo sido mantido, em traços largos, o plano originário da obra, alte-
rou-se a sua numeração, reduziu-se significativamente as matérias respei-
tantes à natureza e estrutura do ordenamento jurídico (tema tratado no 
livro a “Teoria da Constituição”), ao sistema político-institucional (desen-
volvido na obra “O Sistema Político”) e às normas de Direito Internacional 
Público e Europeu. Ressistematizou-se a temática da “Lei e da Reserva de 
Administração” e da relação entre “Lei e Regulamento”, e conferiu-se um 
maior desenvolvimento ao regime de declaração e execução dos estados de 
exceção e a diversas categorias de leis reforçadas.

Vive-se um ciclo de simplificação excessiva dos conteúdos da Discipli-
na de Direito Constitucional, bem como de contaminação deste ramo de 
Direito tanto por certas correntes da Filosofia do Direito inclinadas a re-
duzi-lo a uma “principiologia”, como pelo “constitucionalismo líquido” das  
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“ciências sociais” que, sob o paradigma da “Constituição Multinível”, de 
uma “Constituição Europeia”, de uma “Constituição Global” e de um 
“Constitucionalismo em Rede” desconstrói a supremacia e a normatividade 
da Constituição e com ela, o Estado de direito.

Daí ser oportuna a reedição desta obra, que pretende reafirmar o papel 
do pensamento dogmático num Curso de Direito Constitucional Positivo.

Lisboa, 5 de Janeiro de 2022.
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