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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

 A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, proponente da iniciativa sub judice, 

defende, no preâmbulo da proposta, que a “possibilidade de pronúncia direta dos cidadãos relativamente a 

questões de relevante interesse assume-se como um dos modos de participação cívica e de realização da 

democracia”. 

Por outro lado, recorda que os artigos 115.º e 240.º Constituição da República Portuguesa (CRP) 

preveem os referendos nacional e local - regulados, respetivamente, através da Lei Orgânica n.º 15-A/98, de 3 

de abril, e da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto -, e que, desde 1997, está prevista, no n.º 2 do artigo 

232.º, a possibilidade de as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas apresentarem propostas de 

referendo regional. 

Através destes referendos, os cidadãos eleitores recenseados no território das Regiões Autónomas 

poderiam, por decisão do Presidente da República, ser chamados a pronunciar-se diretamente, a título 

vinculativo, acerca de questões de relevante interesse específico regional. 

Na solução adotada pela ALRAA, o referendo regional apenas pode ter como objeto questões que 

devam ser decididas através da aprovação de decreto legislativo regional, atendendo a que a proposta 

referendária pertence, nos termos da CRP, às Assembleias Legislativas - únicos órgãos de governo próprio das 

regiões autónomas a deter poderes legislativos - e ao facto de os referendos regionais incidirem sobre 

matérias de relevante interesse para a região. 

Estão, assim, excluídos das matérias referendáveis as integradas na esfera de competência legislativa 

reservada aos órgãos de soberania, as alterações ao estatuto político-administrativo e à eleição dos 

Deputados à Assembleia Legislativa, bem como as questões e os atos de conteúdo orçamental, tributário ou 

financeiro. 

A regulação proposta para o referendo regional segue de perto o regime estabelecido para o 

referendo nacional, de acordo com o disposto no artigo 115.º da CRP.  
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A iniciativa junto da Assembleia Legislativa poderá ser tomada pelos deputados, pelos grupos ou 

representações parlamentares, pelo Governo Regional, ou por grupos de cidadãos eleitores em número não 

inferior a 3 000. 

O referendo regional está sujeito, tal como o referendo nacional e o local, à fiscalização preventiva 

obrigatória da constitucionalidade e legalidade pelo Tribunal Constitucional - a qual deve ser suscitada pela 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores -, que, se considerar a proposta 

inconstitucional ou ilegal, a devolve à Assembleia Legislativa para eventual reformulação. Caso contrário, esta 

deve ser de imediato enviada ao Presidente da República, ao qual cabe, nos termos constitucionais, a decisão 

final sobre a convocação do referendo. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A presente iniciativa é apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(ALRAA), no âmbito do seu poder de iniciativa, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º, no 

n.º 1 do artigo 226.º, na alínea f) do n.º 1 do artigo 227.º e n.º 1 do artigo 232.º da Constituição, na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 36.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, e no artigo 118.º 

do Regimento.  

A iniciativa toma a forma de proposta de lei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º do 

Regimento, e é subscrita pela Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em 

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. Mostra-se redigida sob a forma de 

artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais dos n.ºs 1 e 2 do artigo 124.º do Regimento.  

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, tendo em conta que a sua proposta 

anterior sobre esta matéria, a Proposta de Lei n.º 97/XII/1.ª, foi considerada caducada em 04/11/2012, devido 

ao fim da legislatura na região, requereu a declaração de urgência do processo da presente proposta de lei, 

nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Estatuto Político Administrativo da RAA, do n.º 2 do artigo 170.º da CRP 

aplicando-se igualmente, ao pedido os artigos 262.º a 265.º do Regimento da Assembleia da República. 
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Esta iniciativa deu entrada em 05/07/2013, foi admitida e anunciada em 09/07/2013 e baixou, na 

generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1ª). Foi anunciada na 

reunião plenária de 10/07/2013. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 263.º do Regimento da Assembleia da República, a Presidente da 

Assembleia da República enviou o pedido de urgência à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, que o apreciou e elaborou um parecer fundamentado que aprovou em 11/07/2013. 

A 1.ª Comissão, no seu parecer, entendeu não declarar a urgência, por impossibilidade material em 

cumprir os prazos e procedimentos regimentais do processo de urgência, determinando o agendamento da 

sua discussão em Comissão para o início da nova sessão legislativa e fixando para o efeito o prazo de 30 dias. 

O parecer da Comissão sobre a adoção do processo de urgência na apreciação desta proposta de lei foi 

aprovado na sessão plenária de 11/07/2013. 

Legislar sobre o regime dos referendos é competência exclusiva da Assembleia da República, nos 

termos da alínea b) do artigo 164.º da Constituição. “A inclusão de qualquer matéria na reserva de 

competência da Assembleia da República absoluta é in totum. Tudo quanto lhe pertença tem de ser objeto de 

lei da Assembleia da República. A reserva de competência é tanto para a feitura de normas legislativas como 

para a sua entrada em vigor, interpretação, modificação, suspensão ou revogação.1”.  

As matérias incluídas na alínea b) do artigo 164.º da Constituição são obrigatoriamente votadas na 

especialidade pelo Plenário, nos termos do n.º 4 do artigo 168.º da Constituição e, em conformidade com o 

previsto no n.º 2 do artigo 166.º, devem ainda revestir a forma de lei orgânica, carecendo de aprovação, na 

votação final global, por maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, nos termos do n.º 5 do 

mesmo artigo 168.º da Constituição. 

Em caso de aprovação desta iniciativa, parece relevante salientar ainda que, nos termos do n.º 5 do 

artigo 278.º da Constituição: “o Presidente da Assembleia da República, na data em que enviar ao Presidente 

da República decreto que deva ser promulgado como lei orgânica, dará disso conhecimento ao Primeiro-

Ministro e aos grupos parlamentares da Assembleia da República”. 

                                                           
1
 Constituição Anotada de Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo II, pág. 518. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a56695a4455794f444d314c54
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A Constituição consagra três grandes tipos de referendo, o de âmbito nacional, de âmbito local e o de 

âmbito regional. Do artigo 115.º da Constituição inferem-se algumas regras comuns a todos os referendos e, é 

em conformidade com o n.º 13 deste mesmo artigo, que os referendos podem ter âmbito regional, nos 

termos do n.º 2 do artigo 232.º da Constituição. O referendo regional, instituído com a 4ª revisão 

constitucional operada em 1997 ainda não foi regulamentado pela lei ordinária. A iniciativa da proposta de 

referendo regional cabe à assembleia legislativa regional e a decisão da sua convocação ao Presidente da 

República. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 43.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores (republicado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), a regulação do referendo regional é estabelecida 

por lei. Podendo ter por objeto questões de relevante interesse regional que sejam da competência legislativa 

da Assembleia Legislativa, à exceção de questões e de atos de conteúdo orçamental, tributário ou financeiro, 

de acordo com o n.º 3 do mesmo dispositivo. 

Nas reuniões da comissão parlamentar em que se discuta proposta legislativa das regiões autónomas, 

podem participar representantes da Assembleia Legislativa da região autónoma proponente, nos termos do 

n.º 7 do artigo 232.º da Constituição e do artigo 170.º do Regimento. 

  

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de Agosto, 

habitualmente designada como lei formulário, possui um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação das iniciativas legislativas 

e que importa ter presentes no decurso da especialidade em Comissão e, em especial, no momento da 

respetiva redação final. 

Esta iniciativa tem um título que traduz o seu objeto cumprindo assim o disposto no n.º 2 do artigo 7.º 

da referida lei formulário.  

Da presente iniciativa não consta uma disposição que fixe a data da sua entrada em vigor, pelo que, 

será aplicável o n.º 2 do artigo 2.º da lei formulário que prevê que, em caso de falta de fixação do dia, os 

diplomas entram em vigor no 5.º dia após a sua publicação. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.7&iddip=20090051
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Em caso de aprovação esta iniciativa será publicada como lei orgânica, com numeração própria, na 1.ª 

série do Diário da República, declarando expressamente essa sua natureza na respetiva fórmula inicial, nos 

termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º, da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º e do n.º 3 do artigo 9.º da mesma 

lei formulário. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

A Constituição da República Portuguesa (CRP) estabelece no n.º 2 do artigo 232.º que compete à 

Assembleia Legislativa da região autónoma apresentar propostas de referendo regional, através do qual os 

cidadãos eleitores recenseados no respetivo território possam, por decisão do Presidente da República, ser 

chamados a pronunciar-se diretamente, a título vinculativo, acerca de questões de relevante interesse 

específico regional, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 115.º Este n.º 2, 

aditado pela Lei Constitucional n.º 1/97 veio, assim, consagrar a competência da Assembleia Legislativa 

relativamente à apresentação de propostas de referendo regional.  

O regime do referendo constitucional obedece às regras e princípios constitucionalmente 

estabelecidas quando às consultas referendárias previstos no artigo 115.º da Constituição portuguesa. O n.º 

13 deste artigo prevê mesmo que os referendos possam ter âmbito regional, nos termos previstos no n.º 2 do 

artigo 232.º. 

A Constituição estipula, ainda, na alínea b) do artigo 164.º que a definição dos regimes de referendo 

regional seja feita por lei da exclusiva competência da Assembleia da República, que reveste a forma de lei 

orgânica nos termos do n.º 2 do artigo 166.º. No entanto, até à data, não existe lei orgânica que permita a sua 

concretização. 

 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art232
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art115
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art164
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art166
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Nos termos constitucionais, a regulação proposta para o referendo regional segue de perto o regime 

estabelecido para o referendo nacional. Este prevê que os cidadãos eleitores recenseados no território 

nacional possam ser chamados a pronunciar-se diretamente, a título vinculativo, através de referendo, por 

decisão do Presidente da República, mediante proposta da Assembleia da República ou do Governo, em 

matérias das respetivas competências, nos casos e nos termos previstos na Constituição e na lei (n.º 1 do 

artigo 11.º da CRP). O referendo pode ainda resultar da iniciativa de cidadãos dirigida à Assembleia da 

República, que será apresentada e apreciada nos termos e nos prazos fixados por lei (n.º 2 do artigo 115.º da 

CRP). 

O referendo só pode ter por objeto questões de relevante interesse nacional que devam ser decididas 

pela Assembleia da República ou pelo Governo através da aprovação de convenção internacional ou de ato 

legislativo (n.º 3 do artigo 115.º da CRP). 

São excluídas do âmbito do referendo: as alterações à Constituição; as questões e os atos de 

conteúdo orçamental, tributário ou financeiro; as matérias previstas no artigo 161.º da Constituição 

(competência política e legislativa da Assembleia da República), sem prejuízo da submissão a referendo das 

questões de relevante interesse nacional que devam ser objeto de convenção internacional, exceto quando 

relativas à paz e à retificação de fronteiras; e as matérias previstas no artigo 164.º da Lei Fundamental 

(reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República), com exceção do disposto na alínea 

i) sobre bases do sistema de ensino (n.º 4 do artigo 115.º da CRP). 

Cada referendo deverá recair sobre uma só matéria, devendo as questões ser formuladas com 

objetividade, clareza e precisão e para respostas de sim ou não, num número máximo de perguntas a fixar por 

lei, a qual determinará igualmente as demais condições de formulação e efetivação de referendos (n.º 6 do 

artigo 115.º da CRP). 

São excluídas a convocação e a efetivação de referendos entre a data da convocação e a da realização 

de eleições gerais para os órgãos de soberania, de governo próprio das regiões autónomas e do poder local, 

bem como de deputados ao Parlamento Europeu (n.º 7 do artigo 115.º da CRP). 

O Presidente da República submete a fiscalização preventiva obrigatória da constitucionalidade e da 

legalidade as propostas de referendo que lhe tenham sido remetidas pela Assembleia da República ou pelo 

Governo (n.º 8 do artigo 115.º da CRP). 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art161
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art164
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O referendo só tem efeito vinculativo quando o número de votantes for superior a metade dos 

eleitores inscritos no recenseamento (n.º 11 do artigo 115.º da CRP). Nos referendos são chamados a 

participar cidadãos residentes no estrangeiro, regularmente recenseados, quando recaiam sobre matéria que 

lhes diga também especificamente respeito (n.º 12 do artigo 115.º da CRP). 

De acordo com os constitucionalistas Jorge Miranda e Rui Medeiros, do artigo 115.º e de outros 

preceitos inferem-se, na verdade, algumas regras comuns a todos os referendos nacionais, regionais e locais: 

a) O referendo não é de realização obrigatória para efeito de qualquer decisão ou de prática de 

qualquer ato jurídico-público; 

b) Só podem ser objeto de referendo matérias de relevante interesse (n.º 3 e também artigo 232.º, n.º 

2); 

c) Nenhum referendo pode versar sobre matérias alheias à competência do órgão de iniciativa; 

d) São também excluídas do âmbito dos referendos as questões e os atos de conteúdo orçamental, 

tributário ou financeiro (n.º 4, alínea b); 

e) Cada referendo recai sobre uma só matéria (n.º 6, 1.ª parte); 

f) As questões devem ser formuladas com objetividade, clareza e precisão e para respostas de sim ou 

não, no número máximo de perguntas a fixar por lei (n.º 6, 2.ª parte); 

g) Fiscalização preventiva obrigatória da constitucionalidade e da legalidade (artigo 223.º, n.º 2, 

alínea f); 

h) A convocação e a efetivação de referendo dependem de limites atinentes a outros referendos e a 

eleições; 

i) São também excluídas na vigência de estado de sítio ou de emergência; 

j) São aplicáveis aos referendos, com as necessárias adaptações, os princípios gerais de Direito 

eleitoral (n.º 9). 

Já as regras comuns apenas ao referendo nacional e ao referendo regional (n.º 13 e artigo 232.º, n.º 2, in fine) 

são, por seu lado: 

a) Não sujeição a referendo do ato da competência da Assembleia da República, do Governo ou de 

Assembleia Legislativa regional, mas sim da questão de saber se o órgão competente o deve ou não aprovar 

(n.º 3); 
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b) Decisão de convocação do Presidente da República, mas impossibilidade de convocação quando 

Presidente interino (artigo 139.º, n.º 1); 

c) Caráter vinculativo da decisão referendária para os órgãos que devem praticar o ato em causa (n.º 

1); 

d) Dependência, porém, da participação de mais de metade dos eleitores inscritos no recenseamento 

(n.º 11); 

e) Não previsão de mecanismos de garantia do cumprimento da decisão referendária; 

f) Impossibilidade de renovação na mesma sessão legislativa, salvo nova eleição da Assembleia da 

República ou da Assembleia Legislativa regional, ou até à demissão do Governo, das propostas recusadas pelo 

Presidente da República ou objeto de resposta negativa do eleitorado (n.º 10).2 

O primeiro diploma a regulamentar o regime do referendo nacional foi a Lei n.º 45/91, de 3 de agosto. 

Esta lei foi revogada pela Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril, que aprovou a Lei orgânica do Regime do Referendo, e 

que até à data sofreu as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 4/2005, de 8 de setembro, Lei Orgânica 

n.º 3/2010, de 15 de dezembro, e Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, estando ainda disponível uma 

versão consolidada. 

A primeira alteração teve como propósito flexibilizar os mecanismos de realização de referendos, 

enquanto o principal objetivo das modificações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 3/2010, de 15 de dezembro, 

residiu no alargamento e uniformização do regime do exercício do voto antecipado. A terceira e última 

alteração nasceu da necessidade de se adaptar o regime jurídico do referendo nacional, à transferência de 

competências dos governos civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração Pública. 

Cumpre ainda referir que para além do referendo a nível nacional, a Constituição prevê o referendo 

local, estando o mesmo consagrado no artigo 240.º.  

O regime jurídico do referendo local foi aprovado pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 agosto, diploma 

que sofreu as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 3/2010, de 15 de dezembro, e Lei Orgânica n.º 

1/2011, de 30 de novembro, e da qual ainda pode ser consultada uma versão consolidada. 

De mencionar que esta lei veio revogar a anterior lei do referendo local, Lei n.º 49/90, de 24 de 

agosto, que regulava as consultas diretas aos cidadãos eleitores a nível local.  

                                                           
2
 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 2006, págs. 312 e 313. 

http://dre.pt/pdf1s/1991/08/177A00/38063832.pdf
http://dre.pt/pdf1s/1998/04/079A01/00020029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/09/173A00/54945495.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24100/0570405711.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24100/0570405711.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimeJuridicoReferendo_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art240
http://dre.pt/pdf1s/2000/08/195A00/42694294.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24100/0570405711.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimeJuridicoReferendoLocal_Simples.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1990/08/19500/34593464.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1990/08/19500/34593464.pdf
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O referendo local pode verificar-se em qualquer autarquia local, à exceção das freguesias em que a 

assembleia seja substituída pelo plenário dos cidadãos eleitores. No referendo local são chamados a 

pronunciar-se os cidadãos eleitores recenseados na área territorial correspondente à autarquia local onde se 

verifique a iniciativa. Só pode ter por objeto questões de relevante interesse local que devam ser decididas 

pelos órgãos autárquicos municipais ou de freguesia e que se integrem nas suas competências, quer 

exclusivas quer partilhadas com o Estado ou com as Regiões Autónomas.  

A determinação das matérias a submeter a referendo local obedece aos princípios da unidade e 

subsidiariedade do Estado, da descentralização, da autonomia local e da solidariedade interlocal. 

Sobre esta matéria foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o 

Projeto de Lei n.º 439/XI - Lei Orgânica do Regime do Referendo Regional, iniciativa que veio a caducar em 19 

de junho de 2011. Segundo a respetiva exposição de motivos ao contrário do que já acontece com o referendo 

nacional, regulado através da Lei Orgânica n.º 15-A/98, de 3 de Abril, e com o referendo local, regulado 

através da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de Agosto, não foi ainda elaborada a lei orgânica necessária para 

que os referendos regionais possam ser uma realidade. O objetivo do Grupo Parlamentar do PCP ao tomar a 

iniciativa de apresentar o presente projeto de lei é precisamente o de colmatar essa lacuna legislativa.  

Mais tarde, já na XII Legislatura, foi entregue na Mesa da Assembleia da República pelo mesmo Grupo 

Parlamentar, o Projeto de Lei n.º 35/XII - Lei Orgânica do Regime do Referendo Regional, iniciativa que renova 

a anterior, e que se encontra atualmente na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias. 

Em 24 de setembro de 2012, foi apresentado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores a Proposta de Lei n.º 97/XII - Estabelece o Regime do Referendo Regional, iniciativa que veio a caducar 

devido ao fim da Legislatura na Região Autónoma dos Açores e que é agora renovada. 

Para uma mais eficaz e completa compreensão da presente iniciativa refere-se, por fim, o Decreto-Lei 

n.º 406/74, de 29 de agosto - Garante e regulamenta o direito de reunião, diploma que foi alterado pela Lei 

Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro. 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35711
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36395
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37248
http://www.dre.pt/pdf1s/1974/08/20101/00020003.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1974/08/20101/00020003.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
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 Enquadramento internacional 

 Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da UE: Espanha; França e Itália. 

 

ESPANHA 

Nos termos dos artigos 62.º, 92.º, 149.º, 167.º e 168.º da Constituição espanhola, são previstas as 

situações que podem ser submetidas ao referendo, de forma geral são as decisões políticas de especial 

transcendência. 

Quando ao referendo regional (autonómico), está previsto nos artigos 151.º e 152.º da Constituição, 

podem ser designadamente apreciados os textos dos projectos de Estatuto das Comunidades Autonómica, 

bem como os projetos para a sua modificação. 

A Lei orgânica n.º 2/1980, de 18 de Janeiro, regula as condições e o procedimento das diferentes 

modalidades de referendo. As disposições relativas ao referendo de âmbito autonómico são as constantes dos 

artigos 8.º e seguintes. 

O sítio da Junta Electoral Central disponibiliza informação sobre os referendos de âmbito regional 

(autonómico) já realizados em Espanha. 

 

FRANÇA 

São os artigos 11.º, 60.º e 89.º da Constituição francesa que dispõem sobre o referendo de uma forma 

geral. 

Em França, são consideradas coletividades territoriais (regiões), estruturas administrativas distintas da 

administração do Estado, que devem zelar pelos interesses da população de um território bem preciso. No 

sítio do Governo da Direction de l'information légale et administrative é evocada e explicada La libre 

administration des collectivités territoriales : principes et limites.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t2.html#a62
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t3.html#a92
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t10.html#a167
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t10.html#a168
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a151
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a152
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1980.html
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral/Referendos/Autonomico
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGIARTI000019241004
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGIARTI000006527548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGIARTI000019240655
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
http://www.vie-publique.fr/plan/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/libre-administration-collectivites-territoriales-principes-limites.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/libre-administration-collectivites-territoriales-principes-limites.html
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A definição e os poderes das regiões são definidos na Constituição: artigo 34.º e Titre XII - Des 

Collectivités Territoriales O artigo 72-1 regula, entre outras matérias, que os projetos de decisões ou atos da 

competência de uma autoridade local poderão, a seu exclusivo critério, ser apresentados por meio de 

referendo, à decisão dos eleitores dessa comunidade.  

Todas as disposições relativas às regiões encontram-se reunidas no Code Général des Collectivités 

territoriales. As disposições que regulam as condições e o procedimento relativos ao referendo regional são 

tratadas nos artigos LO112-1 a 7 do referido Código. 

 

ITÁLIA 

O referendo no ordenamento jurídico italiano é um instrumento de democracia direta, previsto pela 

Constituição e pode revestir as seguintes formas: revogatório, constitucional, de modificação das 

circunscrições territoriais, regional, comunal (municipal) e provincial. 

Os artigos 48.º, 71.º, 75.º, 132.º e 138.º da Constituição italiana contêm normas relativas ao exercício 

de voto em referendo, às suas modalidades, âmbito e objeto. 

O texto normativo de base é a Lei n.º 352/1970, de 25 de Maio – “Normas sobre os referendos 

previstos pela Constituição e de iniciativa popular”. 

É convocado um referendo popular para deliberar sobre a revogação, total ou parcial, de uma lei ou 

de um ato normativo, quando o requeiram 50 000 eleitores ou cinco Conselhos regionais. Têm direito a 

participar no referendo todos os cidadãos chamados a eleger a Câmara dos Deputados. 

O referendo não é admitido relativamente a leis fiscais ou de orçamento, de amnistia ou indulto, nem 

para autorização de ratificação de tratados internacionais.  

A lei determina as modalidades de aplicação do referendo. 

Outra legislação pertinente para o tema é a seguinte e pode ser consultada no site do Ministério do 

Interior italiano: Decreto-legge 9 marzo 1995 n. 67 "Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme 

sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; Legge 17 maggio 1995 n. 

173 "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari" e o Decreto del 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGIARTI000019241018
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGISCTA000006095833
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGISCTA000006095833
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=19B28E4C3DEA230BF85A3BC878B57839.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20101021
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=19B28E4C3DEA230BF85A3BC878B57839.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20101021
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.senato.it/istituzione/29375/131289/131328/131329/articolo.htm
http://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=71
http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131337/131354/131360/articolo.htm
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=132
http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131428/131434/131435/articolo.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352$art45
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/elezioni/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/elezioni/
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Ministero dell'Interno 9 maggio 1995 "Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione 

in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione". 

Por fim, e quanto ao proposto por esta iniciativa legislativa, a Constituição italiana, no seu artigo 

123.º, n.º 1, prevê que os estatutos regionais regulem a disciplina do referendo sobre leis e outros atos 

administrativos da região. Veja-se a título de exemplo a regulamentação do referendo regional na Região da 

Sardenha. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), 

verificou-se que se encontra pendente, na generalidade, também na 1.ª Comissão, a seguinte iniciativa sobre 

matéria idêntica, já com parecer, enviado à Senhora Presidente da Assembleia da República em 21/09/2012: 

 Projeto de Lei 35/XII/1.ª (PCP) - Lei Orgânica do Regime do Referendo Regional. 

 

V. Consultas e contributos 

 Consultas obrigatórias 

Por despacho de Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, de 11 de julho de 2013, e 

em cumprimento do estatuído no artigo 229º da Constituição da República Portuguesa, no artigo 142º do 

Regimento da Assembleia da República e no nº 1 do artigo 2º da Lei nº 40/96, de 31 de Agosto, foi 

promovida a audição dos órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

solicitando o envio dos respetivos pareceres no prazo de 15 dias (Governos) e 20 dias (ALRAM), 

respetivamente, nos termos da Lei nº 40/96, de 31 de Agosto, e do n.º 4 do artigo 118.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Foram ainda enviados, em 1 de agosto de 2013, ofícios solicitando emissão de pareceres à Direção 

de Serviços Jurídicos e de Estudos Eleitorais, integrada na Direção-Geral da Administração Interna, cuja 

competência para emitir parecer acerca de iniciativas legislativas em matéria eleitoral se encontra prevista 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/elezioni.html
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/elezioni.html
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616d777a4e53315953556b755a47396a&fich=pjl35-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a55354d3252695a5463324c57
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a55354d3252695a5463324c57
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no artigo 2º, nº 2, alínea c), e nº 5 e artigo 12º do Decreto-Lei nº 78/2007, de 29-Março, complementado 

pelo disposto no artigo 6º, alínea c), da Portaria nº 341/2007, de 30-Março, e à Comissão Nacional de 

Eleições. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

 Em face da informação disponibilizada não é possível quantificar eventuais encargos 

resultantes da aprovação da presente iniciativa. 

 


