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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da República 

Deputado Augusto Santos Silva 

 

Palácio de S. Bento, 29 de abril de 2022 

Assunto: Despacho n.º 20/XV - Aperfeiçoamento do Projeto de Lei n.º 4/XV/1.ª, por 
incumprimento da “norma-travão” 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento do Despacho n.º 20/XV, 

relativo ao aperfeiçoamento do Projeto de Lei n.º 4/XV/1.ª, por incumprimento da “norma-

travão”. Sobre esse despacho cumpre referir o seguinte: 

1- Expressei, em sede de Conferência de Líderes, a minha divergência com a posição 

apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República de, realizando uma 

alteração da prática dos seus antecessores, impedir a apresentação de projetos de lei 

sob a alegação de que possam, no ano económico em curso, alterar a receita ou a 

despesa prevista em orçamento; 

2- Esta divergência surge de uma constatação simples e que havia sido aceite pelos 

anteriores Presidentes da Assembleia da República: ao negar a aceitação de iniciativas 

legislativas com base em alegações que serão objeto de apreciação pela Comissão 

especializada permanente respetiva e sanáveis em processo de especialidade e sem 

que a instância de recurso dessa decisão seja outra que não o plenário dos deputados 

e deputadas da Assembleia da República, poder ficar em causa o direito de livre 

iniciativa de deputados e Grupos Parlamentares e abrir-se a real possibilidade de uma 

censura imposta por uma conjuntural maioria parlamentar a quem lhe faça oposição; 

3- Essa possível censura não é um argumento teórico, bem pelo contrário, pois coloca a 

possibilidade de, sendo usada a literalidade dessa leitura legal, qualquer iniciativa 

legislativa ser inapresentável desde que obrigue à alteração de um impresso, à 

publicação imprevista de um anúncio, à atualização banal de um sistema informático, 

a título de exemplos de uma qualquer desculpa que pode ser alegada para a rejeição 
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de iniciativas legislativas; 

4- A posição de anteriores Presidentes da Assembleia da República era a de que, no 

confronto entre valores constitucionais (o direito de livre oposição e a exclusividade 

do Governo na apresentação de propostas que alterem receitas ou despesas no ano 

económico em curso), a resposta não pode ser o impedimento na apresentação de 

iniciativas legislativas, até porque pode o processo de especialidade sanar quaisquer 

problemas constitucionais passíveis de existir ou, mesmo se essa validação falhar 

nesse ponto, pode o Tribunal Constitucional dirimir as opiniões sobre possíveis 

problemas constitucionais; 

5- Acresce que este processo, seguido pelos anteriores Presidentes da Assembleia da 

República, garantindo o cumprimento e a salvaguarda dos preceitos constitucionais, é 

em si a garantia de que a Casa da Democracia é democrática e não um eco das 

vontades de uma maioria absoluta conjuntural; 

6- Foi, portanto, uma divergência de fundo a que apresentei relativamente à posição do 

Sr. Presidente da Assembleia da República, aquando deste debate em reunião da 

Conferência de Líderes e que mantenho, mas não é essa divergência que justifica esta 

missiva; 

7- A posição assumida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República em Conferência 

de Líderes foi a de exercer o poder de rejeição de iniciativas legislativas com a maior 

cautela, promessa que repete no preâmbulo do Despacho n.º 20/XV mas que colide 

frontalmente com a decisão que apresenta sobre o Projeto de Lei n.4/XV/1.ª, como 

tentarei demonstrar; 

8- O Projeto de Lei n.º 4/XV/1.ª que “Elimina os vistos gold (8.ª alteração ao Regime 

jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional)” pode ser comparável a várias iniciativas legislativas apresentadas em 

legislaturas anteriores, nomeadamente, na XII Legislatura, o Projeto de Lei n.º 

789/XII/4.ª (BE) - Elimina os Vistos Gold da lei de imigração, na XIII Legislatura, o 

Projeto de Lei n.º 920/XIII/3.ª (BE) - Elimina os Vistos Gold, e, na XIV Legislatura, o 

Projeto de Lei n.º 749/XIV/2.ª (PEV) - Procede à revogação das Autorizações de 
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Residência para Atividade de Investimento (vistos gold); 

9- Sucede que, relativamente aos três Projetos de Lei das legislaturas anteriores 

referidos, nenhum deles mereceu um juízo de inconstitucionalidade pelos anteriores 

Presidentes da Assembleia da República, pelos diferentes deputados que integraram 

a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ou pelos 

serviços parlamentares, o que é constatável pelos respetivos pareceres e notas 

técnicas, sendo a conclusão em todos repetida: “reúne os requisitos constitucionais e 

regimentais para ser discutido e votado em plenário”; 

10- Portanto, desta leitura do acervo histórico parlamentar decorre não haver qualquer 

identificação de inconstitucionalidade “absolutamente manifesta e evidente” aplicável 

ao Projeto de Lei n.º 4/XV/1.ª que “Elimina os vistos gold (8.ª alteração ao Regime 

jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional)”; bem pelo contrário, pois se ela existisse e fosse “manifesta e evidente”, 

como agora é invocado, teria sido explicitada nos processos dos diplomas referidos das 

legislaturas anteriores; 

11- Acresce que nem no debate político que as iniciativas legislativas anteriores geraram, 

tal inconstitucionalidade foi identificada ou referida, o que normalmente teria 

acontecido se essa inconstitucionalidade fosse “absolutamente manifesta e evidente”, 

nem desde essa altura ocorreu qualquer facto político ou jurídico que levasse a uma 

mudança de interpretação; 

12- Pelo exposto, e certo da sua maior compreensão, apelo a que reveja, à luz da 

informação que explanei, a posição para a admissão do Projeto de Lei n.º 4/XV/1.ª que 

“Elimina os vistos gold (8.ª alteração ao Regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional)”. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente do Grupo Parlamentar 
do Bloco de Esquerda 

 

Pedro Filipe Soares 


