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ARMANDO M. MARQUES GUEDES (*) 

OS IURA MAIESTATIS RELATIVOS A 
ACTUA<;AO EXTERNA DO ESTADO NOS 

TEXTOS CONSTITUCIONAIS PORTUGUESES 

1. E o Direito Internacional Publico que basicamente estabelece o 
regime a que deve subordinar-se a feitura dos tratados. Constitui esse 
regime o denominado Direito dos Tratados, hoje compilado nas Conven
~6es de Viena de 1969, de 1978, e de 1986 que dele se ocupam. 

Dado a autonomia dos Estados e das organiza~6es internacionais ser 
deixada a distribui~ao de competencias entre os 6rgaos internos do poder 
que em tal dominio intervem, o direito Internacional Publico dos Tratados 
nao esgota a defini~ao desse regime. Em cada Estado, cabe ao Direito 
Interno regular essa distribui~ao de competencias; e de modo hom61ogo, 
em cada organiza~ao internacional, ao respectivo estatuto faze-Jo. 0 deter
minado por urn ou por outro e, assim, complementar do internacionalmente 
estatuido pelo Direito dos Tratados. 

Alguns textos internacionais apelam de modo expresso para esta com
plementaridade ao remeter quer para os procedimentos constitucionalmente 
fixados a observar (') , quer para as regras constitucionais em vigor nos 
Estados que nesses textos figuram como partes (2) ou que perten~am, como 
membros, as organiza~6es internacionais a que os textos respeitarem e) . 

2. As remiss6es por esta forma feitas apontam, no que aos Estados se 
refere, para o que na trilogia de poderes enunciada por LOCKE (4

) era o con-

(*) Professor Catedratico da Faculdade de Direito de Lisboa e da Universidade 
Cat6lica. 

(') Por ex : Carta das Na96es Unidas, art. 108.0 

(2) Assim o art. 32. 0 da Conv. de Floren9a (1972) que criou o Instituto Uni versi
tario Europeu (Fiesole) . 

e) V. g.: Carta das Na96es Unidas, art. 109. 0 

(4) Two Treatises of Government- Londres (1960) L. II. Cap. XII- 11.
0 148.0 

PO LIS - N. o 4/5 - Julho-Dezembro 1995 - pp. 59-73. 
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teudo proprio do Poder Federativo, a seguir por MONTESQUIEU designado 
como a «capacidade executiva das coisas que dependem do Direito das 
Gentes» (5). 

Neste Poder Federativo se compreendiam os tres direitos fundamentais 
do Estado por que se manifestava a sua soberania externa, e que na formu
lac;ao classica constitufam em conjunto aqueles que eram considerados os 
iura maiestatis. No numero destes se contava, a par do ius legationis e do 
ius belli, o ius tractuum. 

0 que vai a seguir fazer-se e procurar mostrar como nos textos consti
tucionais portugueses o Poder Federativo tern historicamente sido conce
bido e as competencias respeitantes aos ius maiestatis distribufdas pelos 
6rgaos de soberania - e entre si articuladas. 

I 

3. Implantado entre n6s o constitucionalismo perto do final do pri
meiro quartel do sec. XIX, e manifesta a uniformidade que se vetifica nos 
tres textos constitucionais da derradeira fase do perfodo monarquico que 
entao se inicia: a Constitui~ao de 1822, a Carta Constitucional de 1826, ea 
Constitui~ao de 1838. 

A causa dominante dessa uniformidade radica no facto de todos eles se 
inspirarem, e de forma directa ou indirecta tomarem como modelos, os tex
tos constitucionais franceses do seu tempo; e estes, por seu turno, se mos
trarem fortemente influenciados pelas experiencias constitucionais brita
nica e norte-americana. 

Assim e que nos tres textos citados do final do perfodo monarquico o 
Poder Federativo e entendido como atributo do Monarca e do Executivo. 
Este ultimo chefiado (ao menos nominalmente) pelo primeiro, que por seu 
intermedio o actuava. 

4. Em consonancia corn este ponto de partida, pertencia ao Rei - lia
-se na Constitui~ao de 1822- «prover a tudo o que [fosse] concernente a 
seguran~a interna ou externa do Estado» (6

). 

(5) De L'Esprit des Lois- Paris (1748) L. XI, Cap. VI- primeiro pan1grafo. 
( 6) Art. 122. o 

60 



Os Iura Maiestatis relatives a actua'<iio externa do Estado 

Na esfera de competencia do soberano se inscrevia naturalmente a 
nomeac;:ao dos «embaixadores e mais agentes diplomciticos» C), a direcc;:ao 
das negociac;:oes polfticas e comerciais corn as nac;:oes estrangeiras (8

), a 
negociac;:ao de tratados de alianc;:a ofensiva ou defensiva, de subsfdios, e de 
comercio (9

), a declarac;:ao de guerra e a celebrac;:ao da paz (1°). 
Por estas diversas areas se alargava o exercfcio, pelo Monarca ou em 

seu nome, dos tres iura maiestatis relativos a acc;:ao externa. A previa apro
vac;:ao das Cortes era contudo necessaria antes da ratificac;:ao (que tambem 
ao Soberano competia) para os tratados de alianc;:a ofensiva ou defensiva, 
de subsfdios, e de comercio, segundo a Constituic;:ao de 1822 e 1); para os 
tratados conclufdos em tempo de paz que envolvessem cess6es ou trocas 
territoriais, ou de territ6rios a que o reino tivesse direito, nos termos da 
Carta (1 2

); ou ainda, alem dos tratados de alianc;:a, de subsfdios, e de comer
cio, para os que implicassem cessao ou troca de porc;:oes do territ6rio por
tugues ou do direito a elas, de harmonia com a Constituic;:ao de 1838 (1 3

). 

Pela sua importancia ou pelo caracter vital de que se revestiam em relac;:ao 
a integridade do Estado, havia assim tratados que em razao do seu objecto 
tinham de ser sancionados de forma solene pelas Cortes. 

Afora isto, sublinhe-se a uniformidade de regime. 
E sublinhe-se, de igual modo, a uniformidade de terminologia: os tres 

textos constitucionais momirquicos referiam-se apenas, em todas as dispo
sic;:oes e passos citados, de modo generico e tao s6 a tratados. 

11 

5. A uniforrnidade que nas duas areas apontadas havia caracterizado 
os tres textos do perfodo da Monarquia constitucional seria, no entanto, 
quebrada pelo primeiro texto do perfodo republicano. 

C) Const. de 1822, art. 123.0 -VII; Carta, art. 75. 0
, § 6; Const. de 1838, 

art. 82. 0
, n. 0 3. 0 

( 8) Const. de 1822, art. 123. 0 -VIII; Carta, art. 75. 0
, § 7; Const. de 1838, 

art. 82. 0
, n. 0 14.0 

( 9) Const. de 1822, art. 123.0 -XIV; Carta, art. 75. 0
, § 8 (primeiro perfodo); Const. 

de 1838, art. 82. 0
, n. 0 15.0 

(' 0) Const. de 1822, art. 123 .0 -XII; Carta, art. 75. 0
, § 9; Const. de 1838, 

art. 82.0
, n. 0 13.0 

('') Art. 103. 0 -VI. 
( 12) Art. 75 .o, § 8 (segundo perfodo). 
(' 3) Art. 37.0

, n. 0 9. 0 
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A Constitui9ao de 1911 passou na verdade a distinguir, no plano ter
minol6gico, entre tratados e convenroes (1 4); e a aludir, no plano classifi
cativo, aos primeiros (os tratados) como simples especie do genero consti
tuido pelas segundas (as conven96es) (1 5). 

Mais radical foi a altera9ao no que respeita ao ius tractuum, pois impli
cou a inversao na distribui9ao de competencias ate ai invariavelmente man
tida. A maneira da pnitica norte-americana, o tdimite da ratifica9ao foi des
locado da area de competencia do Presidente para a do Congresso da 
Republica, passando a pertencer a este (1 6

). 

Por outro lado, do Poder Federativo deferido pelos textos constitucio
nais monarquicos ao Soberano restou, para o Presidente, unicamente a 

\ 

representa9ao (apenas protocolar) da «Na9ao nas rela96es gerais do Estado, 
tanto internas como externas»; a direc9ao da polftica externa da Republica 
mas «sem prejufzo das atribui96es do Congresso»; o provimento de «tudo 
quanto [fosse] concernente a seguran9a interna e externa do Estado, na 
forma da Constitui9ao» (17); a negocia9ao de tratados de comercio, de paz, 
de alian9a, ou de arhitragem e o «ajustar [de] outras cohven96es interna
cionais» (1 8). Era-lhe conservada a faculdade de declarar a guerra em caso 
de agressao iminente ou efectiva por for9as estrangeiras. Mas apenas de 
maneira nominal, ja que era atribufda em conjunto ao Executivo o seu 
exercfcio (1 9). 

Por outro !ado, nao era mencionada a nomea9ao de embaixadores e 
outros representantes diplomaticos. MARNOCO E SouzA considera-la-ia 
«evidentemente comprehendida» no provimento de «todos os cargos civis 
e militares» que pelo texto da Constitui9ao (2°) ao Presidente pertencia (2 1). 

Devesse ou nao ser assim entendido (e na pratica de modo efectivo o foi) , 
a verdade e que todos os actos do Presidente careciam de referenda minis
terial e eram exercidos pelos ministros (22). 

(
14

) Art. 26. 0
, 11 .0 15.0 

(1 5
) Cfr. art. 47. 0

, 11. 0 7. 0 

(1 6
) Cits. arts. 26. 0

, 11. 0 15.0
, e 47. 0

, 11.0
' 5. 0 e 9. 0 

(1 7
) Arts. 37.0

, e 47. 0
, n."' 5. 0 e 9. 0 

(1 8
) Cit. n. 0 7.0

, e seu § unico, do art . 47. 0 

(1 9
) Cfr. n. 0 14.0 do art. 26. 0 

(2°) N. 0 4. 0 do art. 47. 0 

(2 1) MARNOCO E SOUZA, Constituil;,:iio Politica da Reptlblica Portuguesa -
Comentdrios, Coimbra (1913) p. 511. 

(22) Arts. 48. 0 e 49. 0 
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6. A Constituiyao de 1933, sem abertamente renegar a Constituiyao de 
1911 de que herdou a imprecisao vocabular traduzida na dupla referencia a 
convenroes ea tratados, foi no entanto decisivamente marcada pelo texto 
constitucional de Weimar e, por intermectio dele, pelo sistema de chanceler 
legado pela Constituiyao imperial alema de 1871. 

Resultou daqui a revalorizayao do papel do chefe do Estado no domi
nio da actuayao externa. Como detentor do Poder Federativo, o Presidente 
da Republica, alem de uma representayao da Nayao quase s6 protocolar, 
retomava para si a direcyao da polftica exterior do Estado (23), a que juntava 
a faculdade de declarar a guerra em caso de agressao efectiva ou iminente 
por foryas estrangeiras (24) e (como ate entao) a de ajustar conveny6es e 
negociar tratados de paz, de alianya, de arbitragem, e de comercio (25). Para 
a Assembleia Nacional ficava a aprovayao das conveny6es aj ustadas e dos 
tratados negociados (26). A revisao de 1971 fez a este elenco acrescer a pos
sibilidade de directamente (e nao, como ate entao, apenas indirectamente 
por intermedio do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e dos serviyos do 
Ministerio) (27) ou atraves de representantes para o efeito designados, con
cluir acordos e aj ustar tratados, ratificando-os depois de aprovados pela 
Assembleia Nacional ou pelo Governo (28) . 0 papel do Presidente era, por 
esta forma, marcadamente alargado. 

A aprovayao parlamentar continuava apenas a ser necessaria para cer
tos tratados (os de paz, de alianya, de arbitragem, e de comercio) (29), lista 
que a revisao de 197 1 ampliou de modo a abranger tambem os relativos a 
associayao de Portugal com outros Estados, os que versassem materias da 
competencia legislativa exclusiva da Assembleia Nacional, e os que pelo 
Governo fossem submetidos a sua apreciayaO e0

) . 

Para o Govemo restava a aprovayao, nos casos de urgencia e necessi
dade publica, de convenroes e de tratados e'). A revisao de 1971 restrin-

(
23

) N. 0 7. 0 do art. 81. 0 

(24
) N. 0 6. 0 do art. 91 .0 

(25
) Cit. n. 0 7. 0 do art. 81. 0 

(26
) N.0 7. 0 do art. 81. 0 e no 7. 0 do art. 91.0 

(27) Cfr. Dec.-Lei n. 0 47 331 (Lei organica do Min . dos Neg6cios Estrangeiros), 
de 23 de Nov. de 1966, art. 1. 0 

(28) Cit. n. 0 7. 0 do art. 81. 0 (segunda parte) e n. 0 7. 0 do art. 91. 0 

(29) N.0 7. 0 do art. 81. 0 

(3°) N.0 7. 0 do art. 9 1.0
• As materias da exclusiva competencia da Ass. Nac. eram 

as referidas no art. 93. 0 

(3 ') N. 0 2.0 do art. 109.0 
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giu esta competencia governamental as circunsHincias de urgencia que 
ocorressem fora do funcionamento efectivo da Assembleia, e tao s6 desde 
que o tratado recafsse sobre materia da exclusiva competencia de1a, 
devendo o decreto governamental de aprova~ao ser-Ihe submetido na pri
meira sessao legislativa subsequente a publica~ao, para ratifica~ao C2). 

Alem dos tratados nestas condi~6es era ainda da competencia do Governo, 
segundo a revisao de 1971, a aprova~ao dos acordos que versassem mate
ria da sua competencia, fosse ou nao de canicter 1egislativo e3). 

A imprecisao vocabu1ar da dupla alusao a convenr:oes ea tratados, a que 
de princfpio foi feita referencia, representava urn acrescimo de dificuldade 
por isso que nao podia continuar a dizer-se (como perante o texto constitu
ciona1 de 1911) que os tratados eram na Iinguagem constitucional mera 
especie do genero formado pelas conven~6es mesmo quando tivessem por 
objecto a paz, alian~as, a arbitragem, ou 0 comercio e4

), vis to em outras pas
sagens do texto constitucional aparecerem ora como o genero em que se inte
graria a especie formada pe1as conven~6es e5

) ora em pe de igualdade corn 
elas e6). A dificuldade seria aparentemente e1iminada pela revisao de 1971. 
Esta baniu corn efeito a referencia as convenr:oes, passando a mencionar ape
nas os tratados e7

); mas para Ihes contrapor os acordos e8). E, alem deles, 
referir de maneira difusa outros aetas praticados no ambito da ac~ao externa 
do Estado, desde que em forma escrita e de devido modo tornados pub1i
cos e9). 0 prop6sito era 0 de eiigir de novo os tratados em genero, desse 
modo fazendo coincidir a dogmatica e a terrninologia constitucionais portu
guesas corn aquelas por que pouco antes se decidira a Conven~ao de Viena 
de 1969 sobre o Direito dos Tratados; e dos tratados distinguir ea eles con
trapor os acordos negociados e aprovados pelo Governo de forma simp1ifi
cada, sem necessidade de ratifica<;ao presidencial (executive agree-

e2) § 4. 0 do art. 109. 0 

(33) N.0 2.0 do art. 109. 0 cfr. MAR CELLO CAETANO, Manual de Ciencia Politica e 
Direito Constitucional, Lisboa (4." ed ., rev. e amp!. por MIGUEL GALVAO TELLES-
1972), pp. 557 e segs. e 654-5. 

e•) N. 0 7. 0 do art. 81. 0
, antes da rev. de 1971. 

(15) Art. 4. 0 

e6) N.0 2. 0 do art. 109. 0
, e n. 0 7.0 do art. 91. 0

• Em ambos os passos, tambem antes 
da rev. de 1971. 

(31) N. 0 7. 0 do art. 81. 0
, 11. 0 7. 0 do art. 91.0

, e 11.
0 2. 0 do art. 109. 0 

e s) Id.; id.; id. 
e9

) § 1. 0 do art. 4. 0 
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ments) (40
). No numero destes acordos, nomeadamente, passavam a incluir

-se os conclufdos de maneira expedita pela simples troca de notas diploma
ticas, que a pratica internacional tinha consagrado e ap6s o termo da 11 
Guerra Mundial num crescendo se multiplicavam mas que o texto constitu
cional, preso a uma visao tradicionalista, nao admitia de modo claro senao 
(como parte da doutrina punha em relevo) (41

) para o Ultramar (42
) . 

7. Na sua feis_;ao inicial o texto Constitucional de 1976 limitou de 
novo, acentuadamente, o papel do Presidente da Republica. 

Pertencia ao Presidente de modo generico, representar «a Republica 
Portuguesa» (43

); nomear os embaixadores e enviados extraordinarios sob 
proposta do Governo e acreditar os representantes diplomaticos estrangei
ros (44

); ratificar os tratados depois de devidamente aprovados (45
) ; decla

rar a guerra em caso de agressao efectiva ou iminente e fazer a paz, me
diante autorizas.;ao do Conselho da Revolus_;ao (46). Todos os seus actos na 
area das relas_;6es internacionais tinham de ser referendados pelo Governo, 
sob pena de inexistencia jurfdica (47

) . 

Competia na mesma area ao Conselho da Revolus_;ao, a cabes.;a do qual 
se encontrava o Presidente da Republica (48), aprovar os tratados e acordos 
que respeitassem a assuntos militares (49); e autorizar o Presidente a decla
rar a guerra e a fazer a paz CS0). 

A Assembleia da Republica, como a Assembleia Nacional sob a Cons
tituis_;ao de 1933, era confiada a aprovas.;ao dos tratados sobre materia da 
sua exclusiva competencia legislativa, dos relativos a participas.;ao de Por
tugal em organizas_;6es internacionais, de amizade, de paz, de defesa, de 
rectificas.;ao de fronteiras, e ainda aqueles que o Governo entendesse 
submeter-lhe CS'). 

(
40

) N. 0 7. 0 do art. 81. 0 (parte final, a contrario). 
(

41
) J. MIRANDA, Chefe do Estado - Coimbra (1970) pp. 40-41; A. GONt;:ALVES 

PEREIRA, Direito Internacional- cit., pp. 170-l. 
(

4 2
) Acto Colonial, art. 29. 0

, e, a seguir a rev. de 1951, Const. , art. 151.0
, § 1. 0 

(
43

) Art. 123.0 

(44) Alfnea a) do art. 138.0 

( 45) Id., al. b). 
( 46) Id., al. c). 
(

47
) Art. 141.0

, n."' 1 e 3. 
(

48
) Art. 123.0 

( 49) Alfnea b) do n. 0 1 do art. 148. 0 

(5°) Alfnea b) do art. 145.0 

(5') Alfnea i) do art. 164. 0 
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Para o Governo era remetida a negociayao eo a juste de convenr;i5es CS2
), 

e a aprovayao dos acordos e dos tratados que nao coubesse ao Conselho da 
Revoluyao ou a Assembleia da Republica, ou que a apreciayao desta o pro
prio Governo nao tivesse resolvido submeter CS3). 

Reparar-se-a que a faculdade de ratificayao atribufda ao Presidente da 
Republica apenas textualmente se referia a tratados, nao mencionando nem 
as convenyoes nem os acordos, que a faculdade de aprovayao reconhecida 
a Assembleia da Republica nao abrangia sequer todos os tratados, e antes 
se limitava aos que versassem as materias taxativamente indicadas, so 
podendo alm·gm·-se aos que de outras se ocupassem se o Governo enten
desse submeter-lhos; e que a competencia do Governo, alem da residual 
relativa a aprovayaO dos tratados que nao devessem se-lo pelo Conselho da 
Revoluyao ou pela Assembleia da Republica, se ampliava a negociayao e 
ajuste de convenr;i5es e a aprovayao dos acordos que nao coubessem ao 
Conselho da Revoluyao. 

Merce do reaparecimento da alusao a convenr;i5es voltava a verificar-se 
a imprecisao terminologica, e, corn ela, novas dificuldades no piano da dog
matica e da interpretayao constitucionais. A nao menyao da!) conveny6es 
nem a proposito da competencia confiada a Assembleia da Republica nem 
a respeito da competencia propria do Presidente da Republica, nao permi
tia considera-las como o genero, conforme sucedera sob o texto constitu
cional de 1911, antes parecia remete-las para a area de actuayao do 
Governo, a par dos acordos e dos tratados. Em consonancia, de resto, corn 
a tendencia internacional favoravel a expansao da area deixada aos exe
cutive agreements, independentemente da denominayao que lhes seja 
atribufda. 

Longe de dissipar estas duvidas, a revisao de 1982 veio adensa-las. 
Concorreram para isso a redistribuiyao pelos restantes orgaos de soberania 
corn funy5es polfticas das competencias que no campo da acyao externa 
haviam sido atribufdas ao Conselho da Revoluyao, por ela extinto; a per
sistencia da terminologia incerta adoptada em 1976; ea instituiyao de urn 
Tribunal Constitucional corn competencia para ajuizar da constitucionali
dade tambem das regras e normas internacionais de caracter convencional, 
dada a posiyao supralegal mas infraconstitucional para que as remeteu. 

CS2) A linea b) do art. 200. o 

CS 3) Alfnea c) do art. 200. 0 
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A flutua~ao terminol6gica passou a revelar-se na alusao exclusiva, umas 
vezes, a tratados em geral (54); outras, a certos tratados apenas, em fun~ao 
do objecto, da materia regulada, ou de decisao do Governo (55

); outras, a 
convenroes isoladamente (56); outras, tao s6 a acordos (57

); e outras, por 
fim, conjuntamente a acordos e tratados (58). A conespondencia entre a 
terminologia constitucional e a internacionalmente consagrada pela Con
ven~ao de Viena de 1969 (que as de 1978 e 1986 manteriam) perdia-se 
deste modo definitivamente, como se perdia a oportunidade de ao lado dos 
tratados, das convenroes que se lhes fazia acrescer, e dos acordos, incluir 
referencia a outros aetas internacionais deles complementares ou mera
mente acess6rios e de teor tecnico, como a revisao de 1971 fizera em rela
~ao ao texto constitucional anterior. A rigidifica~ao e o formalismo daqui 
resultantes conduziram em 1988 o Tribunal Constitucional a concluir pela 
inadmissibilidade de compromissos internacionais, fosse qual fosse a sua 
denomina~ao, cujo procedimento de elabora~ao se nao conformasse corn o 
constitucionalmente estabelecido para as conven~6es, os tratados, e os 
acordos (59) . Exclufda parecia ficar assim para Portugal a legitimidade da 
celebra~ao de acordos por simples troca de notas diplomaticas. 0 obstaculo 
seria no en tanto torneado pelo mesmo modo por que ja durante a vigencia 
da versao originaria do texto constitucional de 1976, ante duvidas seme
lhantes (60), o havia sido: submetendo os acordos conclufdos por troca de 
notas a aprova~ao da Assembleia e, em seguida, a ratifica~ao do Pre.sidente 
da Republica. Nem uma nem outra foram ou tern daf em diante sido 
recusadas (61), mas eliminada ficava a simplifica~ao de formalismos visada, 

(54
) Arts. 8.0

, n. 0 3; 138.0
, alfnea b); 164.0

, alfnea i) ; 277.0
, n.o 2; 278 .0

, 11 .
0 1; 

279.0
, 11.

0 4. 
(55) Art. 164. 0

, alfnea i). 
(56) Arts. 4.0

, 8. 0
, 11.0 2, 137.0

, alfnea.f); 200. 0
, alfnea b) do 11. 0 1; 203. 0

, alfnea cl) 
do 11.0 1; e 280. 0

, n. 0 2. 
(57) Art. 279. 0

, 11.
0 1. 

(5 8
) Art. 200. 0

, alfnea c) do n. 0 I , e n.0 2. 
(59) Ac6rdao n. 0 168/88, de 13 de Julho. Cfr. Parecer da Proc. Geral da Republica 

n. 0 8/83, em Boletim do Min. da Justir;a, 11. 0 342, pp. 90-91. 
( 6) Cfr. N. BESSA LOPES, A Constituir;iio e o Direito lnternacional - Vila do 

Conde (1979). 
( 61) Assim, v. g. , o Acordo por troca de notas entre Portugal e a Croacia sabre a 

supressao de vistas, aprovado para ratificac;:ao pela Assembleia da Republica (Resol. 
n.0 18/95, de 25 de Janeiro) e ratificado pelo Presidente da Republica (Decreta presi
denci al n.0 46/95, de 5 de Abril) . 
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ja que na pratica sao os mesmos a que tern de se submeter tanto os tratados 
solenes como os acordos nao-solenes. lncluindo os concluidos por mera 
troca de notas. Alem disso, e manifesta a inconstitucionalidade organica 
resultante tanto da aprova~ao pela Assembleia (certo como e a lei funda
mental s6 se conceder a correspondente competencia relativamente a algu
mas convenroes- as que versem materia da sua competencia reservada
e a alguns tratados - os que em aten~ao a materia enunciada a 
seguir- (62

) mas nao corn respeito a acordos e, menos ainda, aos celebra
dos em forma simplificada ou, ate, ultra-simplificada pelo recurso a simples 
troca de notas) como da ratifica~ao do Presidente da Republica (pois a 
Constitui~ao s6 lha da relativamente a tratados) (63

). Desnecessario sera 
relembrar que a atribui~ao de competencia aos 6rgaos de soberania cabe a 
Constitui~ao, que define a area correspondente (64

), e nao e em razao disso 
susceptfvel de interpreta~ao ampliativa. 

De outro lado, a revisao de 1982 nao alterou o modesto protagonismo 
reservado pelo texto constitucional ao Presidente da Republica no domfnio 
das rela~oes externas, apenas substituindo a posi~ao tutelar detida pelo 
Conselho da Revolu~ao relativamente a declara~ao de guerra, a celebra~ao 
da paz e a ratifica~ao de tratados respeitantes a assuntos militares, pela da 
Assembleia da Republica, ou, nao estando reunida a Assembleia e tratando
-se de declara~ao de guerra em caso de agressao efectiva ou iminente ou de 
fazer a paz, pela da sua Comissao Permanente (65). 0 facto, p01·em, de nao 
haver entretanto sido revogado o Dec.-Lei n. 0 47 331, de 23 de Novembro 
de 1966, que cometia ao Presidente a direc~ao da actividade internacional 
do Estado por intennedio do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, atraves 
dos servi~os do Ministerio (66), deu azo a que em mais de uma ocasiao 
(sobretudo em rela~ao aos pafses de lingua oficial portuguesa) o Chefe do 
Estado se houvesse considerado com legitimidade para a pratica do que foi 
mais de uma vez denunciado como o exercfcio de «diplomacia paralela». 
Para a semelhante pratica obviar, o Dec.-Lei n. 0 47 331 seria revogado (67

), 

(
62

) Art. 164.0
, alfneaj). 

(
63

) Art. 138. 0
, alfnea b). 

( 64) Art. 113. 0
, 11. 0 2. 

( 65) Alfneas b) e c) do art. 138.0
, e alfneas i) e /) do art. 164.0 

(66) Art. l .o 
(
67

) Dec.-Lei n. 0 529/85, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor em I de Janeiro 
de 1986 e foi posteriormente modificado em pontos de pormenor pelos Decs.-Leis 
n. 0

' 116/88, de 11 de Abril, e 118/91 , de 21 de Mar~o. 
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passando a nova lei organica do Ministerio a dispor categoricamente, logo 
no seu primeiro artigo, que «Ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros com
pete, de acordo corn as directrizes do Governo, a formula~ao, coordena~ao 
e execu~ao da politica externa de Portugal» (68

). A alusao a concordancia 
corn as directrizes do Governo tinha o prop6sito de vincar ser este, entre os 
6rgaos de soberania, o centro de decisao e condu~ao da actividade exterior 
do Estado, e nao, como sob a Constitui~ao de 1933 (na vigencia da qual o 
Dec.-Lei n.0 47 331 havia sido publicado), o Presidente da Republica. Pou
cos anos decorridos, e nesta mesma linha de orienta~ao, uma Resolu~ao do 
Conselho de Ministros ainda hoje em vigor determinou que no decm·so do 
procedimento de elabora~ao de acordos internacionais, fosse qual fosse 
«a sua designa~ao», os departamentos envolvidos deveriam manter o 
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros permanentemente informado, nao 
podendo a fase da negocia~ao iniciar-se sem previo enquadramento politico 
a prestar pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros nem o acto final da 
rubrica ou assinatura realizar-se sem mandate expresso e previa aprova~ao 
do Conselho de Ministros, que poderia delegar esta competencia (como 
efectivamente delegou) no Primeiro-Ministro (69). 

Perante isto, ao an·epio da terminologia consagrada pela pnitica inter
nacional acolhida pelas Conven~6es de Viena de 1969, 1978 e 1986, a revi
sao de 1989, movida pelo receio de o Governo poder chamar a si a aprova
~ao (e por via dela a conclusao em forma simplificada) de convenios 
negociados e ajustados nos termos da Constitui~ao C0) sobre materias da 
competencia da Assembleia, passou na disposi~ao definidora da competen
cia dela C1

) a referir como convenroes os que versassem materia da com
petencia reservada; e como tratados os restantes que para o efeito o texto 
constitucionallhe atribufa. Dir-se-ia que as convenroes, aparentemente, se 
confirmavam deste modo como o genero e os tratados como especie desti
nada aos assuntos mais importantes revestidos, na sua feitura, de particular 
solenidade. Nem isso, p01·em, era possfvel concluir perante o emprego arbi-

( 68) A actual lei organica do Ministe rio dos Neg6cios Estrangeiros (Dec.-Lei 
n. 0 48/94, de 24 de Feverei ro) dispoe mais simplesmente no art. 1. 0 que << 0 Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros e o departamento do Governo ao qual incumbe a formulat;:ao, 
a coordenat;:iio e a execut;:ao da politica externa de Portugal». 

( 69) Resol. do Conselho de Mi11istros 11.0 17/88, de 7 de Abril, publicada 110 D.R. , 
I Serie de 11 do mesmo mes. 

('0) Art. 200.0
, ali11ea b) do 11. 0 1. 

(
71

) Art. 164.0
, ali11ea i). 
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tn'irio e a intermutabilidade de termos (convem;;o~s, tratados e acordos) 
sobretudo no tftulo relativo a competencia do Tribunal Constitucional, her
dado, como se viu, da revisao de 1982 (72

). 

0 que de tudo isto ficava era o temor da usurpac;ao, por parte do 
Governo, da competencia confiada a Assembleia. Temor que no entanto se 
revelava infundado e sem significado pnitico. 0 resultado foi p01·em o 
acrescimo da ambiguidade resultante de uma desnecessaria variabilidade de 
designac;oes, nao coincidente corn a pratica internacional nem corn a prefe
rencia lexicol6gica perfilhada pelas Convenc;6es de Viena de 1969, 1978 e 
1986 sobre o Direito dos Tratados. Perante o contexto do articulado consti
tucional, nenhumas outras conclus6es uteis se podiam extrair senao que as 
conven~oes e aos tratados (tornados em princfpio equivalentes no piano da 
sinomfnia jurfdica) se continuavam a opor os acordos; e que as primeiras 
(as conven~oes) tinham de ser aprovadas pela Assembleia apenas se se 
ocupassem de materia da sua competencia reservada (73

) . 

De outro lado, ao Presidente da Republica era textualmente dada com
petencia para ratificar tratados C4

), mas nao convenfoes ou acordos. Daqui 
tirava a doutrina a conclusao que as convenc;oes apresentavam na lingua
gem constitucional o genero ·C5) de que os tratados formavam a especie 
solene, e as convenc;6es e os acordos a nao-solene. Umas (as conven~oes 
em sentido restrito) e outros (os acordos), embora devessem ser aprovados 
respectivamente pela Assembleia da Republica ou pelo Governo C6), nao 
teriam de ser submetidos a ratificac;ao do Presidente da Republica; apenas 
os tratados haviam de o continuar a ser. Entendidas as coisas assim, a des
necessidade de ratificac;ao confirmava por urn lado a interpretac;ao restritiva 
da competencia presidencial, tal como a en uncia a alfnea b) do art. 138. o da 
Constituic;ao, ao mesmo tempo que por outro, como denominador comum, 
irmanava as conven~oes e os acordos em forma simplificada. Resultado 
surpreendente quando contrastado corn a afirmac;ao primeira de que as con
ven~oes constitufam o genero, p01·que noc;ao mais compreensiva e abran
gente. Na realidade, como acima foi acentuado, a conclusao de que as con-

(
72

) Art. 277. 0 segs. 
(
73

) Cit. alfneaj) (primeira parte) do art. 164. 0 

C4
) Alfnea b) do art. 138. 0 

C5
) Assim: J. MIRANDA , Direito lnternacional Ptiblico - cit., p. 158. Cfr. 

A. GON<;:ALVES PEREIRA e F. QUADROS, op. cit., pp. 220-221. 
C6) Alfnea c) do 11. 0 I do art. 200.0 
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ven<;6es formavam o genero nao era possfvel ante o ja referido emprego 
arbitrario de que o termo era objecto e a intermutabilidade entre ele e as 
referencias a tratados e a acordos , tornando particularmente incerta a inter
preta<;ao de outros passos do texto constitucional. A par disto, ao Presidente 
da Republica passava a competir a assinatura das resolu<;6es da Assembleia 
de aprova<;ao de acordos internacionais (77

) que sob esta designa<;ao, a de 
tratado, ou a de conven({iio o Governo entendesse submeter-lhe (78

). A assi
natura ficava todavia pendente, sob pena de inexistencia jurfdica, de refe
renda ministerial C9) . o que, atribuindo caracter constitutivo a referenda, 
equivalia a fazer depender deJa a eficaciajurfdica do acto de assinatura pre
sidencial. 

Quanto ao mais, a revisao de 1989 nada modificou. Em termos de exer
cfcio do ius legationis, ao Presidente da Republica continuou a pertencer a 
nomea<;ao (sob proposta do Governo) dos embaixadores e enviados 
extraordinarios, e a acredita<;ao dos representantes diplomaticos (80); no 
concernente ao exercfcio do ius tractum, a ser faculdade sua a ratifica<;ao 
de tratados (8 1

) ou a recusa dela antes de o Tribunal Constitucional se pro
nunciar sobre a sua constitucionalidade, seja preventiva (82

) seja sucessiva
mente (83), e alem do veto por inconstitucionalidade a poder usar o veto 
polftico (84

); ainda no pertinente ao exercfcio do ius tractuum, a ter a apro
va<;ao de conven<;6es ou de tratados pela Assembleia de assumir a forma de 
resolu<;ao (85) e a do·s tratados e acordos a cargo do Governo a de 
decreto (86); e, quanto ao ius belli, a ser da competencia do Presidente da 
Republica a declara<;ao de guerra em caso de agressao efectiva ou iminente 
e a celebra<;ao da paz, sob proposta do Governo (87

), ouvido o Conselho de 

C) I11terpola~ao feita 11a alf11ea b) do art. 137. 0
; a forma de resolu(:iio e imposta 

pelo 11. 0 5 do art. 169. 0 

(18) Como resulta do cotejo corn a alf11ea c) do 11. 0 I do art. 200. 0 e o 11. 0 2 do 
mesmo artigo. 

(19) No 11. 0 2 do art. 143.0 

( 80) Alf11ea a) do art. 138. 0 

( 8 1) Alf11ea b) do art. 138.0 

( 82) No 1. 0 do art. 278. 0
; 11.0

' I e 4 do art. 279.0
, e alf11ea g) do art. 137. 0 

( 83) Alf11ea a) do 11.0 2 do art. 281. 0
, alf11ea h) do art. 137.0 

(
84

) N.0 5 do art. 139.0 

( 85) N.0 5 do art. 169.0 

( 86) N. 0 2 do art. 200.0 

( 87) Alf11ea g) do 11. 0 I, do art. 200. 0 

71 



Armando M. Marques Guedes 

Estado (88
) e mediante autoriza9ao da Assembleia da Republica (89

) ou, se 
esta nao estiver reunida nem for possfvel a sua reuniao imediata, da sua 
Comissao Permanente (90) . Os actos do Presidente da Republica, no ambito 
do exercfcio do ius legationis, continuaram a carecer (tambem sob pena de 
inexistencia jurfdica) de referenda do Governo (9 1

), e os do Presidente da 
Republica interino (92

), da audi9ao previa do Conselho de Estado e3
). 

A referenda ministerial manteve-se, de igual forma, para a ratifica9ao de 
tratados, a declara9ao de guerra em caso de agressao efectiva ou iminente, 
e a feitura da paz (94). 

A revisao conservou a participa9ao das Regi5es aut6nomas na nego
cia9ao de tratados e acordos que lhes digam directamente respeito, assim 
como nos beneffcios desses tratados e acordos decorrentes (95

) ; e, de modo 
paralelo, a competencia propria relativa ao territ6rio sob administra9ao por
tuguesa de Macau que a revisao de 1982 havia em termos expressos confe
rido ao Presidente da Republica (96

) bem como a respeitante, em conjunto 
corn o Governo, a Timor Leste (97). 

Inovadora foi a possibildiade de mediante referenda nacional os cida
daos serem chamados a pronunciar-se directamente e corn for9a vinculativa 
sobre quest5es de relevante interesse nacional, objecto de conven96es a 
aprovar pela Assembleia Nacional ou pelo Governo (98). 

Ainda antes das altera96es assim introduzidas no texto constitucional 
pela revisao de 1989, consolidou-se a pratica de tanto a ratifica9ao como a 
adesao, a acessao, a denuncia e o recesso serem concedidos pelo Presidente 
da Republica sob a forma de Decreta presidencial. 0 que nao e exigido nem 

( 88) Alfnea d) do art. 148.0 

( 89) Alfnea n) do art. 164.0 

( 90) Alfnea c) do art. 138.0 (parte final) . 
(

91
) N. 0 I do art. 143.0 (parte final); e 11.

0 2 do mesmo artigo. 
( 92) Art. 135. 0 

(
93

) N. 0 2 do art. 142.0 (parte final). 
(94

) Cit. n. 0 1 do art. 143. 0 (parte final) . 
(

95
) Alfneas s) do n.0 1 do art. 229 .0 , reproduzindo ne varietur o disposto na alf

nea l) do n. 0 1 do mesmo art. 229. 0 na versao inicial de 1976, e p) do mesmo numero na 
de 1982. 

(96
) Alfnea i) do art. 137. 0 (alfnea h) do mesmo artigo na rev. de 1982). 

(
97

) N.0 2 do art. 293. 0 (n.0 2 do art. 307.0 na versao de 1976; e n. 0 2.0 do art. 297. 0 

na de 1982). 
(
98

) N. 0 2 do art. 118.0 
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pelo texto constitucional nem pelo seu espfrito, e representa mais urn for
malismo dispensavel e sem tradi~ao entre n6s. Alias, pode mesmo ser posta 
em duvida a legitimidade constitucional de semelhante pratica; e, corn ela, 
a da legisla~ao ordinaria que a aceite. Assim a do Dec.-Lei n.0 1/91, de 2 de 
Janeiro (99) que manda publicar na parte A da I serie do Diario da Repu
blica os Decretos presidenciais e os A visos relativos a conven~6es, atentos 
os termos genericos em que o texto constitucional se refere aos avisos de 
ratifica~ao como forma de publicidade, mediante inclusao «no jornal ofi
cial, Diario da Republica» (' 00). A falta de publica~ao implica a ineficacia 
interna do convenio a que respeita (' 01

). 

8. A revisao de 1992, por fim . 
Ditada pelo prop6sito de ratifica~ao do Tratado de Maastricht, que ins

tituiu a Uniao Europeia, nao tocou esta revisao em nenhum dos pontos ate 
aqui referidos nem esclareceu nenhuma das duvidas, ou resolveu qualquer 
das dificuldades, ate aqui enumeradas. 

Representou todavia a clara reafirma~ao do caracter infraconstitucional 
das normas internacionais de feitura ou em versao convencional, ja que a 
ratifica~ao do Tratado ficou dependente da previa acomoda~ao da Consti
tui~ao ao nele determinado de modo a nao haver contradi~ao, nem as suas 
regras e normas serem inconciliaveis, corn o disposto no texto constitucio
nal. Foi precisamente essa antecipada acomoda~ao que a revisao de 1992 
operou. 

Quanto ao mais, manteve intocada a versao do texto constitucional 
resultante da revisao de 1989. 

( 99) Alterou a Lei n. 0 6/83, de 29 de Julho. 
( 100) Alfnea b) do n. 0 I do art. 122. 0 

( 101 ) N. 0 2 do mesmo art. 122. 0 
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