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JOSE DE MATOS CORREIA * 

DIREITO DAS RELA<;OES EXTE13NAS: 
0 "PARENTE POBRE" DA CONSTITUI<;AO DE 1976? 
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1. Considera~oes introdut6rias 

I. Nao tern o legislador constituinte sido feliz no tratamento normativo das 
questoes ligadas a aq:ao externa do Estado portugues1

• Nao o foi na propria genese 
da lei fundamental. Nao o foi nas sucessivas revisoes ordimirias entretanto realiza
das. Nao o conseguiu ser, de igual modo, na reforma extraordimiria de 1992, ape-

* Assistente da Universidade Lusiada. 
1 A expressao "direito das rela96es extern as" nao e habitualmente referida na doutrina portu

guesa. A sua utiliza9ao e, porem, frequente nos autores estrangeiros, sobretudo franceses . 
Convem por isso precisar que o conceito de "direito das rela96es extemas" de que aqui 
nos socorremos eo aduzido por Elizabeth Zoller, isto e, o "conjunto das regras juridicas 
nacionais que organizam as rela96es do Estado corn os outros sujeitos de direito interna
cional" ( Droit des Relations Exterieures, Paris, PUF, 1992, p. 11 ). 
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sar de esta ter sido motivada por razoes de indole internacional, mais especifica
mente europeia. Nalguns casos ate, as intervenc;:oes pontuais contribuiram, nao 
para introduzir as correcc;:oes adequadas, mas antes para agravar o desajustamento 
de certos clausulados constitucionais. 

II . Os exemplos dessa insuficiencia sao numerosos : 

- o tom proclamat6rio e totalmente injustificado do artigo 7° n° 2, reminis
cencia do periodo revolucionario cuja razao de manutenc;:ao se nao vislumbra e que 
aponta, por exemplo, para a defesa da dissoluc;:ao dos blocos politico-militares que 
o pais integra e cujo aprofundamento se vem paulatinamente verificando, alias 
corn o sempre presente apoio portugues ... 2 

- a total ausencia de referencias, nomeadamente no artigo so, a questao da 
hierarquia entre o direito interno e o direito internacional (e, ja agora, o direito 
comunitario) que esteve, alias, na origem de profundas divergencias no seio do 
Tribunal ConstitucionaP; 

- a deficiente redacc;:ao, ainda no artigo so, do respectivo n° 3, pensado 
apenas em func;:ao dos actos de direito comunitario derivado - e mesmo ai Jevan
tando problemas em materia de transposic;:ao de directivas -, mas esquecendo as 
dirnensoes do problema ligadas a vigencia dos actos de outras organizac;:oes e, 
muito em especial, das resoluc;:oes do Conselho de Seguranc;:a das Nac;:oes Unidas4

; 

2 Criticamente, sobre este ponto, Paulo Jorge Canelas de Castro, "Portugal :S world outlook 
in the Constitution of 1976", in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, n° 71 
(1995), p. 476. 

3 Sobre a questao ver, por todos, Lufs Serradas Tavares, A aplicac;ao interna das convenc;oes 
internacionaisface ao controlo do Tribunal Constitucional, Lisboa, Universidade Lusiada, 
1997. 

4 Suscitando duvidas sobre a soluc;:ao constitucionalmente acolhida, Rui Moura Ramos, 
Rapport sur le Portugal, p . 480 e seguintes, in Eisenmann, Pierre M ichael (ed.), 
L' integration du droit international et du droit communautaire dans l' ordre juridique in
terne, The Hague, Kluwer Law International. 
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- a desadequada constru9ao da alinea i) do artigo 161 °, nomeadamente os 
problemas suscitados pela tentativa feita, ao nfvel da segunda parte dessa cl<iusula, 
de subsumir certo tipo de materias a uma dada categoria de instrumentos internaci
onais5; 

- a bizarra formula9ao dada ao artigo 277° n° 2 aquando da revisao constitu
cional de 1982, que o tornou completamente imprestavel e agravou ate as deficien
cias que apresentava na sua primitiva configura9ao enquanto artigo 280° n° 36; 

- o modo muito insuficiente como e feito o tratamento das questoes relaci
onadas corn os fundamentos jurfdico-polfticos da integrayao europeia e a forma 
desarticulada e tfmida como encara os problemas por esta colocados ou como de
lfmita a participa9ao parlamentar nesse processo7

; 

- a total omissao de referencias a natureza do acto de assinatura de acordos 
internacionais por parte do Presidente da Republica, dando azo a uma profunda e 
indesejavel divergencia, no piano doutrinal, acerca do caracter discricionario ou 
vinculado de tal poder8

; 

- a insistencia no caracter facultativo do requerimento presidencial de fis
calizayao preventiva da constitucionalidade, quando a sua obrigatoriedade seria, 
no piano da vincula9ao externa do Estado, a unica forma de impedir futuras situa
y5es de incumprimento decorrentes de decis5es em sede de aprecia9ao sucessiva9

; 

5 A este prop6sito ler-se-a, corn proveito, o Ac6rdao n° 494/99 do Tribunal Constitucional, 
de 5 de Agosto de 1999 ( publicado no Diario da Republica, li Serie, n° 204, de I de 
Setembro de 1999, p. 13094 e seguintes ), onde se podem encontrar tambem amplas 
referencias bibliograficas sobre a questao . Interessantes sao ainda as reflexoes, motivadas 
por esse aresto, de Mario Joao de Brito Femandes, Os infortunios da virtude, seguidos de 
uma vez niio basta, in Revista Juridica, n° 23 , Novembro 1999, p. 443 e seguintes. 

6 Consultar as amplas considerav5es de Joao Mota de Campos in As relar;oes da ordem 
juridica portuguesa cam o direito internacional e o direito comunitario a luz da revisiio 
constitucional de 1982, Lisboa, ISCSP, 1985, p. 135 e seguintes. 

7 Ver as considerav5es de Gonvalves Pereira e Fausto de Quadros em Manual de Direito 
Internacional Publico, Coimbra, Almedina, 1993, p. 146 e seguintes. 

8 0 assunto tern merecido larga apreciavao doutrinirio, corn visoes alias divergentes, como 
se pode ver em Jorge Miranda, Direito Internacional Publico I, Lisboa, 1995, p. 137 ou 
em Eduardo Correia Baptista, Dire ita Internacional Publico, vol. I, Lis boa, Lex, 1998, p. 
380. 

9 Consultem-se, v.g. , as judiciosas observayoes de Joao Mota de Campos, op. cit. , p. 235 e 
seguintes. 
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- ou, por fim, a altera<;ao introduzida na ultima modifica<;ao da lei funda
mental, que inexplicavelmente retira ao Govemo a capacidade para aprovar trata
dos intemacionais, competencia ora atribuida, em exclusivo, a Assembleia da Re
publica10. 

III. Destas criticas nao deve contudo retirar-se a conclusao de que e sempre 
deficiente a forma de abordagem da materia das rela<;5es extemas, pois que tam
bem se podem avan<;ar exemplos de normativos constitucionais que lidam de for
ma adequada corn quest5es relevando desta area. Pense-se, por exemplo, no trata
mento da participa<;ao das regioes aut6nomas nas negocia<;5es de tratados intema
cionais ou no processo de constru<;ao europeia (alineas t), u), v) ex) do artigo 227° 
no ); na melhoria introduzida no regime legal do referendo pela revisao de 1997 e 
na expressa clarifica<;ao, feita no n° 5 do artigo 115°, da possibilidade de realiza<;ao 
de consultas populares em materias objecto de conven<;ao intemacional; na alusao 
que, ainda por essa altura, o artigo 112° n° 9 passou a fazer ao modo como deve 
proceder-se a transposi<;ao, para a ordemjuridica nacional, das directivas comuni
tarias . Apesar disso, imp5e-se a conclusao de que o balan<;o e, nesta materia, clara
mente negativo. 

IV. Tendo em conta o tema geral da iniciativa que a Universidade Lusiada 
entendeu em boa hora organizar, seleccionamos apenas tres pequenos exemplos de 
erros e omiss5es constitucionais que, por raz5es de ordem varia, se nos afiguram 
particularmente demonstrativos da forma displicente como a nossa lei fundamen
tal tern vindo a encarar o enquadramento juridico da ac<;ao externa do Estado. 
Assim, em primeiro lugar debru<;ar-nos-emos sobre o conceito de acredita<;ao a 
que recorre o artigo 135° alinea a). Em seguida, procederemos a analise dos pro
blemas suscitados pelo artigo 136° n° 3 alinea a), a prop6sito da confuma<;ao de 
decretos atinentes a materias de rela<;5es extemas. Por fllll , dirigiremos a aten<;ao 
para as interroga<;5es suscitadas pelo artigo 163° alineaj) a respeito do envolvimento 
de contingente militares portugueses no estrangeiro. 

10 Ja tivemos ocasiao de nos pronunciar contra o sentido da solw;:ao delimitada pela revisao 
constitucional de 1997 em Jose de Matos Correia e Fernando Roboredo Seara, A 
parlamentarizat;:iio das relar;:oes externas, in Diario de Notfcias, 6 de Outubro de 1997. 
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2. 0 conceito de acredita~;iio 

2.1. lndaga~;iio hist6rica 

V. Estabelece o artigo 135° alinea a) da Constitui9ao que compete ao Presi
dente da Republica, nas rela9oes intemacionais, nomear os embaixadores e os en
viados extraordinarios, sob proposta do Govemo, e acreditar os representantes 
diplomaticos estrangeiros (italico nosso ). E sera porventura uti!, para come9ar, 
proceder a uma breve averigua9ao sobre os antecedentes hist6ricos de urn texto 
encerrando urn erro conceptual manifestamente grave. 

VI. Recorde-se, por isso, que o projecto de Constitui9ao apresentado pelo 
CDS 11 previa, no paragrafo 3° do artigo 69°, a atribui9ao ao Presidente da Republi
ca do poder de acreditar os chefes das miss5es diplomaticas estrangeiras em Portu
gal. Por seu !ado, o projecto do MDP/CDE12 considerava dever caber ao Presidente 
da Republica o direito de acreditar os representantes diplomaticos estrangeiros (ali
nea I) do artigo 55°). E tambem o projecto do PCP se referia a questao (artigo 70° 
n° 1)13 , embora de uma forma mais vaga, estabelecendo competir ao Presidente da 
Republica a acredita9ao e a recep9ao dos representantes diplomaticos. Tratava-se, 
de resto, do unica iniciativa que abordava o assunto de uma forma minimamente 
aceitavel, na medida em que, ao nao ligar cada acto a urn especifico tipo de sujeito, 
poderia ter conduzido a uma formula9ao adequada da norma final. Os restantes 
projectos - do PPD, do PS e da UDP- eram a este prop6sito omissos. 

VII. Posteriormente, o articulado sobre a organiza9ao do poder politico 
proposto, em sede de Assembleia Constituinte, pela 5• Comissao, vem posterior
mente a incluir urn artigo - o 25° -, em cuja alinea a) se estabelecia competir ao 
Presidente da Republica nom ear os embaixadores e enviados extraordinarios e acre
ditar os representantes diplomaticos estrangeiros 14

• Tal dispositivo manteve-se, 
"expressis verbis", no texto aprovado pela mesma Comisssao ap6s a assinatura da 
2• Plataforma de Acordo ConstitucionaP5 e veio a dar origem ao artigo 138° alinea 
a) da lei fundamental. As sucessivas revis5es mantiveram a formula9ao, lirnitando
se a alterar a numera9ao (e hoje, como acima foi dito, a alinea a) do artigo 135°). 

11 Diarios da Assembleia Constituinte, vol. I, Lisboa, Assembleia da Republica, 1995, p. 
471. 

12 Idem, p. 487. 
13 Ibidem, p. 504. 
14 Diarios, vol. Ill, p. 766. 
15 Diarios, vol. IV, p. 500. 
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2.2. A confusiio conceptual 

VIII. A disposic;ao constitucional em aprec;o e, de facto, de grande infelici
dade, pois nao se limita - e isso ja seria suficiente - a adoptar uma soluc;ao juridica
mente duvidosa ou legalmente desadaptada. Envolve sobretudo uma imprecisao 
conceptual indesculpavel, uma inaceitavel confusao de ideias, uma perplexizante 
ignon1ncia quanto a realidade que lhe esta subjacente. 

IX. Mas se isso seria por si s6 grave, mais perturbador ainda e o facto de, em 
cerea de urn quarto de seculo de vigencia e ap6s quatro revisoes constitucionais, o 
legislador nao ter sido capaz de demonstrar a atenc;ao ou o interesse necessarios 
para corrigir tao evidente dislate. Seja por displicencia seja por incuria, a verdade 
e que nada foi feito. E nem sequer pode o legislador queixar-se de nao ter sido 
alertado para o problema pois que, v. g., Calvet de Magalhaes, nas paginas 
introdut6rias do seu Manual Dip lomatico, vem desde ha muito chamando a aten
c;ao para este assunto16

• 

X. Em born rigor, e como alerta ainda Calvet de Magalhaes, a formulac;ao 
do artigo 135° alfnea a) suscita nao apenas o problema da confusao a roda do 
conceito de acreditac;ao, objecto central da nossa indagac;ao neste ponto e que adi
ante se referira, mas ainda o que se prende corn as diversas dimensoes da interven
c;ao presidencial no processo de nomeac;ao dos embaixadores e os enviados extra
ordinarios e plenipotenciarios, questao a qual nos quereriamos agora brevemente 
referir. 

XI. Na verdade, o processo conducente a entrada em func;oes desses agen
tes diplomaticos desdobra-se, entre nos, por cinco fases distintas: 

- a proposta governamental 
- a aprovac;ao presidencial 
- a obtenc;ao do agrement 
- a outorga das cartas credenciais 
- a apresentac;ao das cartas credenciais a autoridade constitucionalmente 

competente do Estado receptor. 

XII. Isto e, o "iter" procedimental mistura, numa l6gica incontornavel, exi
gencias de direito constitucional e requisitos de direito internacional. Sucede que 

16 Manual Diplomatico, Lisboa, MNE, 1991, p. 8. Mais recentemente referiram circunstan
cialmente o problema Gomes Canotilho e Vital Moreira em Os poderes do Presidente da 
Republica, Coimbra, Coimbra Ed itora, 199 1, p. 88, nota 98. 
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a redacc;ao do artigo sob escrutinio apenas refere algumas das dimensoes intemas 
do processo, mas e totalmente omissa em relac;ao aos passos ulteriores re lativos a 
acreditac;ao propriamente dita, sendo certo que e regra assente no piano do 
ordenamento jurfdico intemacional que a entrada em func;oes do agente diplomati
co s6 se verifica, "de jure", corn a entrega das cartas credenciais de que e portador 
e que atestam a sua qualidade de representante autorizado do Estado. E nao colhe 
o argumento segundo o qual a emissao e entrega das cartas credenciais mais nao e 
do que a consequencia l6gica da nomeac;ao, porquanto se trata de actos juridica
mente aut6nomos, corn fins diversos e envolvendo distintos sujeitos. Dai decorre 
que o facto de existir uma nomeac;ao nao significa, por si s6, qualquer necessaria 
efectivac;ao da acreditac;ao, pois que alterac;oes supervenientes das circunstancias 
podem detenninar, v.g., a nao outorga das cartas credenciais em favor de alguem 
que haja sido ja nomeado ou a declarac;ao de persona non grata antes mesmo da 
entrega daquelas cartas (o que e pem1itido pelo artigo 9° n°l in fine da Convenc;ao 
de Viena sobre Relac;oes Diplomaticas). 

XIII. Uma redacc;ao mais adequada do primeiro segmento da alinea a) do 
artigo 135°, em ordem a fazer dele constar, em simultaneo, referencias ao poder de 
nomeac;ao e de acreditac;ao do Chefe do Estado, seria obviamente preferivel. Por 
outro !ado, talvez tivesse ao mesmo tempo contribuido para evitar a irnprecisao 
constante do segundo segmento dessa disposic;ao, segundo o qual cabe ao Presi
dente da Republica o poder de acreditar representantes diplomaticos estrangeiros. 
Essa e a questao que agora passaremos a abordar. 

XIV. 0 envio e a recepc;ao de agentes diplomaticos, "maxime" de embaixa
dores, pressupoe por via de regra17 o envolvirnento do Estado que nomeia urn re
presentante e do Estado junto do qual este exercera as suas func;oes, legalmente 
designados, na ordem juridica portuguesa, por Estado acreditante e Estado 
acreditador. De resto, e nesta infeliz escolha terminol6gica, constante da traduc;ao 
oficial da Convenc;ao de Viena sobre Relac;oes Diplomaticas18 que autores como 
Calvet de Magalhaes encontram a razao para a confusao constitucionalmente eo-

17 Dizemos por via de regra, na medida em que existem, por urn !ado, formas excepcionais 
de rela<;5es diplomaticas interestaduais em que o processo e diferente ( como sucede corn 
a representa<;ao comum ) e, por outro !ado, rela<;oes entre Estados e Organiza<;oes Intema
cionais que tern, de igual sorte, procedimentos especfficos. 

18 0 texto pode encontrar-se em Jose de Matos Correia, Femando Roboredo Seara e Fernando 
Loureiro Bastos, Direito lnternacional Publico - documentos fundamentais, Lisboa, 
Universidade Lusiada, 1995, p. 287 e seguintes. 
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metida19
• E que levou decerto outros - e o caso de Silva Cunha20 

- , a substituir a 
expressao "Estado acreditador" por "Estado acreditario". 

XVI. Nao custa aceitar que tal confusao tenha contribufdo negativamente 
para a infeliz redacyao da norma em apreyo. Mas nao pode servir de justificayao 
para uma opyao legal que nao s6 confunde realidades contradit6rias, como vai ao 
arrepio de uma pratica consolidada em termos de direito diplomatico. 0 legislador 
nao pode ignorar - mais a mais tratando-se da lei fundamental - que acreditar 
significa autorizar junto de alguem. E que, no piano jusintemacional, o conceito 
sempre foi entendido como sin6nimo de fazer reconhecer urn representante junto 
de urn govemo estrangeiro, de dar poderes a alguem para representar extemamen
te o Estado. Em 16gica decorrencia disso, tem-se como acreditado aquele que e 
reconhecido e aceite como representante. 

XVII . Vis lumbra-se ass im corn maior nitidez a distoryao do artigo 135° 
alinea a). Dizer que o Presidente da Republ ica acredita representantes diplomati
cos estrangeiros e uma contradiyao nos pr6prios termos. Significaria, no seu senti
do literal, que ao Chefe do Estado estaria reservada a funyao de atribuir aos embai
xadores ou aos enviados de outra soberania os poderes necessarios para agirem em 
no me do seu proprio pais, em vez da tare fa de aceitar e receber um agente diploma
tico estrangeiro, autorizando-o a actuar na ordemjuridica intema, e nomeadamen
te junto dos 6rgaos do Estado, como legitimo representante do pais que os no
meou. 

XVIII. Tratando-se pois de uma norma atributiva de competencias a repre
sentantes publicos de terceiros Estados, o seu caracter absurdo fica comprovado. 
Ao Presidente da Republica portugues cabe o direito de conceder, aos embaixado
res portugueses, os necessarios poderes de representa9ao externa. Nao, evidente
mente, a prerrogativa de faze-lo em beneficia de agentes diplomaticos alheios. A 
intervenyao presidencial no que a estes diz respeito far-se-a, nao por via de uma 
concessao de poderes que e, ex natura, impossivel, mas atraves da pratica de actos 
que se assumem como verdadeiro pressuposto, um, e condi9ao de eficacia, outro, 
do acto de nomeayao praticado pela autoridade competente do Estado de origem: a 
concessao de agrement prirneiro, a recepyao das cartas credenciais depois. 

XIX. Mas, como acima se sugeriu, a soluyao adoptada pela lei fundamental 
vai tambem contra a pratica estabelecida pelo direito intemacional naquele que e 

19 Manual Dip lonu:itico, p. 5 e seguintes. 0 autor utiliza antes a expressao "Estado receptor". 
20 Direito Internaciona/ Publico- Relat;oes l nternacionais (aspect os fundamentais do seu 

regime juridico ) , Lis boa, ISCSP, 1990, p. 48 . 
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urn dos ramos mais tradicionais e mais conceptualmente elaborados deste. Uma 
breve analise do texto da Conven<;:ao de Viena sobre Rela<;:oes Diplomaticas permi
tir::'t constatar, corn faci lidade, que a ideia de Estado acreditante se encontra ai sem
pre ligada a de Estado representado e o termo Estado acreditador - a expressao 
infeliz que a nossa ordem juridica adoptou - a de entidade junto da qual o agente 
diplomatico acreditado exercera as suas fun<;:oes. E tambem no direito nacional a 
questao se encontra, desde ha muito, consolidada, bastando para isso recordar que 
no proprio texto das cartas credenciais outorgadas pelo Presidente da Republica e 
dirigidas ao Chefe de Estado estrangeiro se pode ler a seguinte passagem: "Anima
dos do desejo de estreitar as rela<;:oes de cordial amizade e boa inteligencia que 
felizmente existem entre os nossos do is paises havemos por bem acreditar ( italico 
nosso) o Senhor ... na qualidade de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
junto de V. Exa .. . " . 

XX. Este assunto foi suscitado no Parlamento nos debates da revisao cons
titucional de 1989. Fe-lo o Deputado Nogueira de Brito, chamando a aten<;:ao para 
"que a alinea a), tal como esta hoje redigida, contem uma incorrec<;:ao importante, 
que de facto e de direito nao deve continuar no texto constitucional"21

• E, prosse
guindo, alertou para o facto de que " o Presidente da Republica nao acredita repre
sentantes diplomaticos estrangeiros, recebe credenciais de certos tipos de repre
sentantes dip lomaticos estrangeiros, rigorosamente os mesmos, dos embaixadores 
e dos enviados extraordinarios"22

. Infelizmente, a sugestao nao foi feita em sede de 
Comissao Eventual para a Revisao Constitucional, mas ja na fase de delibera<;:ao 
em Plenario. E como, segundo algumas interven<;:oes entao produzidas, seria difi
cil naquele momento reabrir a aprecia<;:ao do artigo em causa, preferiu-se manter 
no texto constitucional urn dislate a fazer urn pequeno - m as j ustificado e admissive! 
- desvio no percurso procedimental parlamentar ... 

21 Diario da Assembleia da Republica, I Serie, n° 86, de 24 de Maio de 1989. 
22 Idem, ibidem. 
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XXI. 0 problema continua assim presente. Esperemos que futura revisao 
constitucional o elimine por fim. 23 E que, ja agora, aproveite a ocasiao para reflec
tir sobre a utilidade da inclusao de referencias expressas a outras dimens5es do 
problema como a acreditayao, a nomeayao de chefes de missao diplomaticajunto 
de organiza((5es internacionais ou de c6nsules, ambas em absoluto esquecidas 
pela lei fundamental. 

3. A confirmac;ao de decretos incidentes sobre materias de relac;oes externas 

3.1. Os antecedentes da norma 

XXII. A lei fundamental preve, como regra geral, que a confirma((ao de 
decretos da Assembleia da Republica objecto de veto politico requeira a maioria 
absoluta dos deputados em efectividade de fun((5es. Para certas materias, porem, 

23 0 legislador constituinte sempre poderia colher benefica inspirac;:ao nalgumas Constitui
c;:oes dos Paises African os de Lingua Oficial Portuguesa que, de urn modo geral, encaram 
o problema de urn modo muito mais correcto do que o faz a nossa, ainda que outras, 
decerto por inspirac;:ao portuguesa, persistam no equivoco. Se nao, veja-se: 
a) Constituic;:ao de Angola (alinea g) do artigo 66°)- compete ao Presidente da Republica 

"nomear e exonerar os embaixadores e aceitar as cartas credenciais dos representantes 
diplomaticos estrangeiros"; 

b) Constituic;:ao de Cabo Verde (alineas c) e d) do artigo 135°) - no dominio das relac;:oes 
internacionais, compete ao Presidente da Republica "nom ear e exonerar embaixadores, 
representantes perrnanentes e enviados extraordinarios, sob proposta do Governo" e 
"receber as cartas credenciais e aceitar a acreditac;:ao dos representantes diplomaticos 
estrangeiros"; 

c) Constituic;:ao da Guine-Bissau (alineas q) er) do artigo 68°) - sao atribuic;:oes do Presi
dente da Republica " nomear e exonerar os Embaixadores, ouvido o Governo" e " 
acreditar os embaixadores estrangeiros" (aqui repete-se o erro da nossa lei fundamen
tal); 

d) Constituic;:ao de Moc;:ambique (alineas c) e d) do artigo 123°) - no dominio das relac;:oes 
internacionais, compete ao Presidente da Republica "nomear, exonerar e demitir os 
Embaixadores e enviados diplomaticos da Republica de Moc;:ambique" e "receber as 
cartas credenciais dos Embaixadores e enviados diplomaticos de outros paises"; 

e) Constituic;:ao de Sao Tome e Principe (alineas k) e I) do artigo 76°) - compete ao 
Presidente da Republica "nomear e exonerar os embaixadores" e "acreditar os embai
xadores estrangeiros" (tambem aqui a incorrecc;:ao ). 

0 texto das Constituic;:oes foi publicado em cinco volumes de legislac;:ao (urn por cada 
pais) em 1995, numa edic;:ao con junta MAI/STAPE e Edic;:oes 70. A nova Constituic;:ao 
de Cabo Verde, aprovada pela Lei Constitucional n° 1/V /99, pode encontrar-se em 
http:www.parlamento. cvlrepan. htm. 
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vai mais longe na exigencia, estipulando a necessidade de aprovayao por maioria 
de dois teryOS dos deputados presentes, desde que superior a maioria absoluta dos 
deputados em efectividade de funy5es. Uma delas, de acordo corn o estatuido na 
alinea a) do n° 3 do artigo 13 6°, e j ustamente a das relayoes externas. 

XXIII. Tambem neste caso um breve conspecto hist6rico se revela uti! para 
compreender a genese da escolha. Assim, o projecto de Constituiyao do CDS fazia 
expressa referencia ao as sun to (a linea b) do no 3 do artigo 78°), estabelecendo 
competir ao Conselho da Revoluyao apreciar e sancionar os diplomas legislativos 
emanados da Assembleia ou do Governo quando respeitassem as relay5es exter
nas, em especial corn os novos paises de expressao portuguesa24

• Por seu !ado, o 
projecto do MDP/CDE integrava, no artigo 66° alinea c), uma norma de identico 
teor25 • A iniciativa do PCP incluia igualmente, no artigo 100° n° 3 alinea b), uma 
alusao ao problema, dizendo carecer de sanyao do Conselho da Revoluyao, sem o 
que nao poderiam ser promulgadas, as leis da Camara dos Deputados e os decre
tos-leis do Governo que respeitassem as relayoes externas, em especial corn os 
novas paises de expressao portuguesa e corn os territ6rios ultramarinos ainda sob 
administrayaO portuguesa26

• Era tambem essa a orientayao seguida pelo artigo 72° 
no 2 alinea c) do projecto do PS27 e pelo artigo 92° n° 2 alinea b) do projecto do 
PPD28

• 

XXIV. A similitude entre estes normativos nao surpreende. Todos sao repli
ca, mais ou menos integral, de uma das chiusulas contidas na 1 • Plataforma de 
Acordo Constitucional (especificamente o n° 1 da alinea c) do seu panto 3.2.)29

. 

Dai que a proposta da 5" Comissao da Assembleia Constituinte (na alinea d) do no 
2 do artigo 32°)30 seja tambem fie! reproduyao daquele normativo. Tal clausulado 
vem a desaparecer na 2• Plataforma de Acordo Constitucional (datada de 26 de 
Fevereiro de 1976), sendo substituido por urn texto que preve, em caso de veto 
presidencial, a necessidade de confirmayao por parte da Assembleia Legis lativa, 
por maioria de dais teryos dos deputados presentes para, entre outros, os decretos 
que respeitem as relay5es externas (ponto 2.5.2.)31

• 

24 Diarios, vol. I, p. 472. 
25 Idem, p. 488. 
26 Diarios, vol. I, p. 508. 
27 Idem, p. 520. 
28 Ibidem, p. 556. 
29 0 texto da Platafonna pode ver-se em Jorge Miranda, Fontes e trabalhos preparat6rios 

da Constituic;iio, vol. I, INCM, 1978, p. 199. 
30 Diarios, vol. Ill, p. 767. 
31 Jorge Miranda, Fontes, cit. , p. 205. 
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XXV. E esta segunda redac9ao que se encontra no articulado aprovado pela 
citada 5• Comissao em 4 de Mar9o de 1976 (alinea b) do no 3 do artigo 25°-A)32

• E 
passa para o texto inicial da Constitui9ao, no qual figurava como a alinea b) do n° 
3 do artigo 139°. Para a questao que nos ocupa, a versao actual s6 vem contudo a 
ser atingida na revisao constitucional de 1982, corn a introdu9ao da exigencia de 
dupla maioria confmnat6ria: a inicialmente requerida maioria de dois ter9os dos 
deputados presentes veio entao juntar-se o requisito da superioridade em rela9ao a 
maioria absoluta dos deputados em efectividade de fun9oes. 

XXVI. Fica pon\m patente a diferen9a entre a orienta9ao inicialmente defi
nida e a que veio de facto a ser seguida. Se a primeira previa a intervenyao do 
Conselho da Revoluyao, a segunda dirigia-se aAssembleia Legislativa; se naquela 
estava em causa a san9ao de diplomas legislativos como condi9ao necessaria da 
sua vigencia, nesta atendia-se a questao da confirma9ao em caso de veto politico 
presidencial. Nao obstante tudo isso, parece claro que a primeira constitui o ante
cedente hist6rico directo da segunda. 

3.2. 0 equivoco da solu~ao adoptada 

XXVII. 0 caminho encontrado e constante do actual artigo 136° n° 3 e, no 
minima, discutivel. A razao desta afirma9ao e simples: na economia global do 
texto constitucional, trata-se de uma clausula que carece de qualquer sentido uti!. 
Nao deixa alias de ser curioso notar que, enquanto que a norma que Ionginqua
mente a gerou tinha, no piano juridico, alguma justifica9ao- embora fosse politi
camente censuravel -, aquela que a lei fundamental acolheu e que ainda hoje sub
siste nao parece ter razao de ser. Ao exigir-se .a san9ao previa do Conselho da 
Revolu9ao para a entrada em vigor de actos Iegislativos, apontava-se num sentido 
plenamente coerente com a filosofia orientadora da 1" Plataforma de Acordo Cons
titucional: garantir uma efectiva tutela militar sobre o novo regime politico portu
gues, quadro em que facilmente se comprometia a reserva de primazia, em materi
as fundamentais (coma eram, sem duvida, as rela9oes externas), do 6rgao revolu
cionario por excelencia. Ao inves, a ideia de misturar relay5es externas e procedi
mento Iegislativo parece inexacta, pelas razoes que, de forma sumaria, se passam a 
aduzir. 

XXVIII. A norma constitucional em aprecia9ao resulta, "prima facie", de 
uma certa inercia legislativa. Tendo-se insistentemente apontado no sentido de imp or 
certas limita9oes a autonomia do poder legislativo, incluiu-se naturalmente entre 

32 Didrios, vol. IV, p. 501. 
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elas as questoes relacionadas corn as relay6es externas. Porque se tratava de pro
blemas sempre considerados como de particular dignidade no contexto de toda a 
actividade estadual. Porque, na fase de consolidayao democnitica do regime, os 
assuntos de politica internacional assumiam especial relevo. Tudo conjugado, op
tou-se por solu96es parametrizadoras da actua9ao dos 6rgaos competentes no pia
no da politica externa, fosse por via da previsao da figura da sanyao legislativa, 
fosse atraves do refor9o dos poderes de bloqueio do Presidente da Republica. 

XXIX. Os motivos explicativos primeiros devem contudo procurar-se em 
origem diversa, parecendo derivar, antes do mais, de uma certa indefmi9i'lo quanto 
aos contornos exactos do processo de vincula9i'lo internacional do Estado portugu
es e das distintas formas como o mesmo pode ser teoricamente abordado. E isto 
porque, na sua primeira versao, a Constitui9i'lo estabelecia, no artigo 169° n° 2, que 
revestiam a forma de lei os actos previstos na alinea j) do artigo 164°, isto e, justa
mente a aprovayao de tratados solenes da competencia da Assembleia da Republi
ca.33 

XXX. E certo que tal norma, a qual podia ser lida como resultante da influ
encia das ideias de transforma9i'lo implicita, visando assim introduzir, na ordem 
juridica portuguesa, epifen6menos de dualismo, ia ao arrepio da orientayao essen
cial do texto constitucional, que encarava a vincula9ao internacional como urn 
acto de natureza politica e nao o resultado de qualquer tipo de processo proto
legislativo. Apesar disso, e importante atentar no facto de o poder politico, apesar 
das variadas chamadas de atenyao doutrimirias, nao ter deixado de recorrer, por 
diversas vezes e em casos importantes, a aprovayao de tratados por via de acto 
legislativo. 34 Veja-se, por exemplo, o caso da Lei n° 9176 de 31 de Dezembro, que 
aprova o Estatuto do Conselho da Europa ou o da Lei no 65/78 de 13 de Outubro 
relativa a aprovayi'!O na ordem interna da Convenyi'!O Europeia dos Direitos do 
Homem. 

XXXI. Na base do raciocinio constitucional poderiam, em alternativa, en
contrar-se considerayoes ainda mais arcaicas, ligadas as teorias do direito estadual 
externo, que tambem levariam a sustentar a necessidade de intervenyoes de cariz 
legislativo. 35 Nao parece igualmente ter si do esse o caso. Certo e que, fosse qual 

33 Ainda que por lapso ou erro tipogratico, como ensina Jorge Miranda in A Constitui9iio de 
1976, Lisboa, Livraria Petrony, 1978, p. 301. 

34 Consultar, a este prop6sito, Nuno Bessa Lopes, A Constitui9iio e o direito internacional, 
Lisboa, Codeco, 1979, p. 52 e seguintes. 

35 Sobre esta tese, Albino Azevedo Soares, Li9oes de Direito Internacional Publico, Coimbra, 
Coimbra Editora, 1986, p. 32 e seguintes. 
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fosse a razi'io subjacente - op<;i'io conceptual defeituosa ou mero equivoco 
redaccional - a norma do artigo 136° foi inserida na lei fundamental e podia ate ter 
encontrado no piano formal alguma utilidade, justamente por causa do comporta
mento ern'ttico seguido pelos orgi'ios constitucionais intervenientes no processo .. 

XXXII. Ao estabelecer que a aprova<;i'io parlamentar de tratados se faria por 
resolw;i'io, a revisao constitucional de 1982 veio p6r fun- e de modo acertado - a 
este imbroglio e a oscila<;i'io de pniticas que tinha permitido. So que, ao faze-lo, 
veio trazer em definitivo a cola<;i'io a deficiencia da norma que preve a confrrma<;i'io 
parlamentar de decretos atinentes as rela<;5es externas objecto de veto presidenci
al, pois que ni'io se antolha em que circunstancias se pode verificar a hipotese legal 
nela construida. 

XXXIII. Convem nesta ocasiao precisar que se desconhecem casos de tra
tamento legislativo de materias de rela<;5es externas. Mas, a existirem - o que se 
duvida - tais casos caberiam sobretudo na competencia legislativa primaria do 
Govemo, orgi'io de soberania ao qual compete inequivocamente a condu<;i'io da 
politica externa do Estado. Ainda que se registassem situa<;5es susceptiveis de 
viabilizar a interven<;i'io da Assembleia da Republica - o que decerto imporia uma 
interpreta<;i'io extensiva do conceito em analise, em ordem a abranger as leis de 
caracter institucional ou de tipologia procedimental corn ele relacionadas, como 
seriam as relativas ao acompanhamento da participa<;i'io de Portugal na Uniao 
Europeia (alinea f) do artigo 164°) ou ao envolvimento de contingentes militares 
portugueses no estrangeiro (alineaj) do artigo 163°) - e obvio que seriam sempre 
marginais, quer em termos numericos, quer no que toca a respectiva relevancia 
juridica e politica. Razi'io suficiente, ere-se, para considerar injustificada a existen
cia de uma previsi'io normativa especifica, ainda para mais ligada ao refor<;o dos 
poderes presidenciais. 

XXXIV. A isto acresce que o recurso ao artigo 136° n° 3 alinea a), no piano 
da vincula<;i'io internacional, se encontra em absoluto afastado, nao apenas pela 
propria terminologia do texto constitucional, mas igualmente pela natureza juridi
ca do acto presidencial envolvido. Desde logo, porque a aprova<;ao de conven<;5es 
internacionais e sempre feita por via de acto politico (resolu<;i'io parlamentar ou 
decreto governamental), o que exclui qualquer recurso a uma solu<;i'io que a lei 
fundamental so aceita no quadro de um procedirnento de tipo legislativo. Mas ni'io 
pode igualmente esquecer-se que o acto pelo qual o Chefe de Estado intervem - a 
ratifica<;i'io no caso dos tratados solenes, a assinatura do acto interno de aprova<;i'io 
no caso dos acordos- impede, "ex natura", a utiliza<;ao deste preceito. Assim, caso 
se trate de ratifica<;i'io, estar-se-a perante um acto unanimemente caracterizado como 
discricionario e portanto insusceptivel de gerar fenomenos de pratica tornada 
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exogenamente vinculada. Se a interven<;i'io ocorrer a titulo de assinatura, ou se 
estara perante urn acto tambem ele discricionario, para o qual vale similar conclu
sao, ou o seu canicter obrigat6rio impedini toda e qualquer especula<;i'io acerca da 
hip6tese da respectiva confirma<;i'io. 36 

XXXV. A incongruencia da clausula constitucional foi suscitada nas discus
soes parlamentares por ocasiao da revisao de 1989, nomeadamente na passagem 
da interven<;i'io do Deputado Ant6nio Vitorino que se transcreve: "Relativamente a 
materia das rela<;oes externas, ela suscita, no meu entendimento, algumas duvidas 
de interpreta<;i'io quanto ao que neste capitulo pode ser objecto de veto absolute do 
Presidente da Republica e que nao caiba em nenhuma das categorias de actos ex
ternos vinculativos do Estado portugues. Apesar de tudo, optamos por manter a 
referencia as rela<;oes externas ( ... )" . 37 A cautela corn que o interveniente equacionou 
a questao era ja a antecipa<;i'io da falta de entusiasmo que o Parlamento lhe iria 
dedicar. Tudo ficou na mesma, pelo que se continua a registar a necessidade de 
interven<;i'io do legislador constituinte em proxima revisao. Aponte-se, apesar de 
tudo, uma significativa diferen<;a entre esta questao e a analisada no ponto anterior 
deste trabalho: ali , a ac<;i'io e indispensavel para corrigir urn erro, aqui e necessaria 
para elirninar uma inutilidade. 

4. 0 acompanhamento do envolvimento de contingentes militares portugueses 
no estrangeiro 

4.1. A "ratio" da decisiio 

XXXVI. As irnprecisoes da lei fundamental podem ainda ser causadas por 
urn "non facere" ou por urn fazer imperfeito. 0 segundo e, justamente, o caso do 
ultin1o dispositive que nos propomos analisar: a norma constitucional inserida na 
ultima revisao (a alinea j) do artigo 163°) que preve o acompanhamento pela 
Assembleia da Republica , nos termos da lei e do regimento, do envolvimento de 
contingentes militares portugueses no estrangeiro. Como ponto previo, recorde-se 
que a sua origem remonta a proposta apresentada pelo Prof. Jorge Miranda, em 
cujo artigo 164° alinea m) se sugeria a atribui<;i'io ao Parlamento do poder de deli-

36 Recorde-se que a doutrina portuguesa se en contra profundamente dividida quanto a natu
reza discricionaria ou vinculada do acto de assinatura de resolU<;oes ou decretos de apro
vac;:ao de acordos em forma simplificada ( ver bibliografia indicada na nota 8 ). 

37 Didrio da Assembleia da Repziblica, I1 Seri e, n° 39-RC, de 30 de Setembro de 1988, p. 
1234/5. 
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berar sobre o envio de contingentes militares para o estrangeiro38 . A ideia foi trans
posta, "expressis verbis", para o projecto de revisao constitucional de "Os Ver
des".39 A versao reproduzida na lei fundamental e de teor muito menos ambicioso, 
resulta directamente do acordo politico de revisao entre o Partido Socialista e o 
Partido Social Democrata.40 

XXXVII. Durante muito tempo, fosse por raz5es ligadas a politica externa 
do Estado Novo, fosse pelas dificuldades decorrentes da consolida9ao do regime 
democnitico, Portugal nunca foi convidado a participar em opera96es levadas a 
cabo por organiza96es internacionais (corn destaque para as Na96es Unidas), ou 
nunca considerou necessaria faze-lo. A partir do inicio da decada de noventa, esta
bilizada a situa9ao interna e ocorrida sem sobressaltos a integra9ao na Europa co
munitaria, a orienta9ao do pais muda por completo. E assiste-se, em 1991 , a 
integra9ao de portugueses na UNAVEM em Angola. Alguns anos depois, contin
gentes militares significativos marcam presen9a na UNOMOZ em Mo9ambique. 
Em 1990, desta feita no quadro da UEO, for9as navais portuguesas estao na veri
fica(fao do cumprimento das san96es impostas ao Iraque pelo Conselho de Segu
ran(fa. Mais recentemente, o envolvimento tern sido crescente, corn a participa9ao 
de militares portugueses na implementa(fao dos acordos de paz para a B6snia, nas 
ac96es contra a Jugoslavia no Kosovo ou na transi9ao para a independencia em 
Timor. 

XXXVIII. A questao subjacente a norma do artigo 163° alinea j) foi pela 
primeira vez avaliada em sede da ultima revisao constitucional. Nao e dificil com
preender porque. Trata-se de urn problema relativamente recente, apenas suscitado 
entre n6s, nas suas dimens5es mais polemicas, ap6s a anterior revisao ordinaria 
(ocorrida, recorde-se, em 1989) e mesmo, nalguns aspectos, depois da propria re
forma de 1997. Dai que, nos momentos em que se colocou, tivesse de ser abordado 
no quadro dos normais procedimentos de rela9ao entre os diversos 6rgaos de so
berania e tendo em conta os poderes de que cada urn deles goza em materia de 
politica externa e de politica de defesa nacional. Isso traduziu-se apenas, no que 
diz respeito a Assembleia da Republica, em audi96es aos Ministros dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Defesa Nacional nas comiss5es respectivas ou em sessao conjun
ta das mesmas, feitas quer antes quer no decurso do envolvimento das tropas naci
onais. No fundo , a norma inserida na Constitui9ao nao e portanto mais do que a 

38 0 texto pode ver-se em Jose Magalhaes, Dicionario da Revisi'io Constitucional em CD
ROM, Lisboa, Editorial Noticias, 1998. 

3
" 0 texto pode tambem consultar-se em Jose Magalhaes, Diciomirio, cit. 

40 Marcelo Rebelo de Sousa, Luis Marques Guedes e Luis Marques Men des, Uma Constitui
c;iio moderna para Portugal, PSD, 1997, p. 251 e seguintes. 
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expressa consagra<;ao da pnitica que vinha sendo seguida. Trata-se, em nosso 
alvedrio, de uma soluc;:ao insuficiente41

• Vejamos porque. 

4.2. A omissao na previsao normativa 

XXXIX. 0 texto da a linea j) do artigo 163° seria plenamente adequado no 
caso de a presen<;a das for<;as portuguesas no estrangeiro poder unicamente ocor
rer no contexto de operac;:oes de do is tipos - humanitarias ou de manuten<;ao da paz 
("peace-keeping").42 Em ambos os casos se trata de situac;:oes de caracter nao beli
co, sendo que a presenc;:a portuguesa deve por isso ser considerada coma uma de
cisao de politica externa, integrando a normal esfera de competencia do Govemo, 
o qual se encontra sujeito a obrigac;:ao de manter plenamente ao corrente das opera
c;:oes o Presidente da Republica, atenta a qualidade que este assume de Comandan
te Supremo das Forc;:as Armadas (artigo 120° da Constituic;:ao ), bem como o Parla
mento, a quem cabe uma func;:ao generica de fiscalizac;:ao dos actos do Govemo 
(alinea a) do artigo 162° ). 

XL. Essa e, repete-se, a pratica que tern sido seguida em todas as ocasioes. 
Mas cuja insuficiencia se toma patente quando em causa estiver a participac;:ao em 
acc;:oes que, por natureza, envolvem ou poderao envolver, com elevado grau de 
probabilidade, o recurso a utilizac;:ao da forc;:a armada para alem das normais cir
cunstancias de legitima defesa. Ou seja, quando a operac;:ao for do tipo "peace
enforcement", conceito que de forma algo simplista se pode considerar no ponto 
interrnedio entre as praticas modemas de manutenc;:ao da paz e a classica ideia de 
guerra, vista como sendo, por defmic;:ao, urn conflito armado entre Estados. 

XLI. Os contornos especificos de uma dada acc;:ao internacional e, 
consequentemente, das circunstancias em que o recurso a for<;a armada pode estar 
presente dependem, antes do mais, do teor dos poderes atribuidos as organizac;:oes 

41 E muito interessante a leitura dos dialogos sabre a questao ao nivel da Comissao Eventual 
de Revisao Constitucional, sendo que inexistiram quase referencias ao mesmo em Plena
rio. 0 texto das aetas da CERC n° 45 ( de 23 de Outubro de 1996 ) e n° I 07 ( de 19 de 
Junho de 1997 ), pode encontrar-se em Jose Magalhaes Dicioncirio, cit. 

42 E 6bvio que deste raciocinio se en contra excluida uma quarta possibilidade - a participa
c;:ao de forc;:as portuguesas em exercicios militares fora do territ6rio nacional - a qual deve 
ser encarada coma integrando a reserva propria de decisao do Executivo e nao justifica 
qualquer intervenc;:ao de outro 6rgao de soberania. 
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internacionais e da vontade express a pelos 6rgaos competentes das mesmas43• Mas, 
o modo como cada Estado membro retira consequencias para o seu proprio pro
cesso decis6rio e algo que naturalmente s6 ele pode decidir. Eis porque, no que a 
Portugal respeita, deveni ser a ordem juridica intema e, muito em particular, o 
direito constitucional, a delimitar o tipo de interven9ao que, em cada categoria de 
situa9oes cabera, respectivamente, ao Presidente da Republica, a Assembleia da 
Republica e ao Govemo. 

XLII . 0 que nao faz sentido e tratar de forma procedimentalmente identica 
realidades que envolvem responsabilidades diversas e graus de riscos distintos. E 
incorrecto, no piano juridico, dar o mesmo relevo ao exercicio, por de urn contin
gente mi litar, de fun9oes de vigilfmcia ou de interposi9ao ou ao desempenho de 
missao cujo desiderato seja impor, pela for9a, a realiza9ao de certos objectivos. 
Isso significa, v.g. , que e exigivel urn tratamento diferenc iado para a decisao 
concernente ao envolvimento do pais na situa9ao em Timor ou para a presen9a de 
tropas corn missoes operacionais num teatro real de opera9oes, como ocorreu corn 
as fon;as da NATO no Kosovo. Sucede que essa diferencia9ao nao ocorreu, pois 
que a decisao foi sempre da exclusiva responsabilidade do Governo o qual, no que 
toca ao Parlamento, se limitou como acima indicado a dar conhecimento dos fac
tos (por vezes apenas "a posteriori"), em reunioes de cariz meramente informativo. 

XLII. Referimos anteriormente que a presen9a de contingentes portugueses 
em for9as de paz ou em opera9oes humanitarias pode ser classificada como urn 
problema de politica externa, pelo que se aceita, atenta a distribui9ao de poderes 
constitucionalmente delimitada, que a decisao caiba ai ao Executivo. Este surge 
porem obrigado a fomecer, aos outros 6rgaos de soberania, os dados necessarios a 
urn concreto e adequado acompanhamento da fonna como os acontecimentos evo
luem. Mas o envolvimento de militares portugueses em situa9oes nas quais o re
curso a for9a se constitui, "ab initio", como uma concreta possibilidade juridica, 
nao pode ser apenas visto corn uma questao de politica externa, pois e, em simulta
neo, urn problema de defesa nacional. A consequencia e que deve implicar , no 

43 Exemplo concreto desse facto pode encontrar-se na Resolu<;:ao n° I 031 ( 1995)- texto em 
http://www.un.org/Docs/scresl1 995/9540526e.htm- do Conselho de Seguran<;:a das Na
<;:oes Unidas, relativa a implementa<;:ao dos acordos de paz de Dayton , em cujo texto 
expressamente se autorizam (pantos 14,15 e 16) os Estados membros a usar de todos os 
meios, incluindo o recurso a for<;:a armada, para assegurar o cumprimento dos compro
missos estabelecidos. Jdentica orienta<;:ao consta da Resolu<;:ao do Conselho de Seguran<;:a 
n° 1244 ( 1999) - texto em http ://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc 1244.htm -, relacio
nada corn a interven<;:ao no Kosovo, tambem corn expressa autoriza<;:ao para o uso da 
for<;:a (pantos 7 e 9). 
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piano decis6rio, a participa9ao de todas as entidades estaduais dotadas de poderes 
para agir nesta area. 

XLIII. Em termos constitucionais, cabe ao Presidente da Republica decla
rar a guerra, precedendo proposta do Govemo, audi9ao do Conselho de Estado e 
autoriza9ao da Assembleia da Republica (alinea c) do artigo 135°). Podemos por 
isso interrogar-nos sobre se nao seria de adoptar solu9ao identica para as situa96es 
de "peace-enforcement", que estao materialmente mais pr6ximas da guerra do que 
dos contornos da manuten9ao da paz. A n6s nao nos parece que a resposta possa ser 
tao sirnples e directa, porquanto a lei fundamental s6 preve a declara9ao de guerra 
em caso de agressao efectiva ou irninente44

, sendo que a atribui9ao de competencia 
decis6ria fmal cabe ao Chefe do Estado por decorrencia directa da respectiva fun-
91iO de garante da independencia nacional (artigo 120° ). 

XLIV. No caso das opera96es decididas no quadro de organiza9oes intema
cionais, e que hipotisem o uso da forya, nao estara em causa o estatuto ou a segu
rmwa do proprio pais- se fosse esse o caso tratar-se-ia de uma situa9ao de guerra 
propriamente dita -, mas o exercicio da legitirna defesa alheia, a puni9ao de urn 
prevaricador ou a reposi9ao da legalidade intemacional violada. A questao nao 
podera , e certo, colocar-se unicamente no dominio da politica externa, mas conti
nuara a ser dominada por considera96es a ele ligadas. Por isso mesmo deve caber 
ao Govemo a iniciativa ea decisao fmal sobre o envolvimento nacional, ate porque 
e igualmente a este que compete a direcyao da politica de defesa nacional. Mas a 
participa9ao portuguesa nao devera verificar-se sem a previa autorizayao do Parla
mento de que o Executivo depende e que ea assembleia representativa de todos os 
portugueses (artigo 147°). Por resolver fica a "quaestio" do estatuto do Presidente 
da Republica, parecendo ao autor das presentes reflexoes que embora exista uma 
obriga9ao constitucional de permanente e total informa9ao deste45

, nao se exigira 
aqui decisao presidencial, justamente porque esta situa9a0 nao e juridicamente 
equiparavel, para efeitos de aplicayao extensiva dos normativos constitucionais, a 
de conflito am1ado entre Estados. 

44 Pressuposto objectivo da declara<;:ao lhe chamam Games Canotilho e Vital Moreira in 
Constituir;:iio da Republica Portuguesa Anotada, Coimbra, Coimbra Editora, 1993 , p. 
596. 

45 Nao custa alias aceitar a ideia de que o acompanhamento por parte do Presidente da 
Republica, tendo em conta eventuais reflexos futuros da participa<;:ao nestas opera<;:oes, 
deva ser especialmente denso. 
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XLV. De tudo isto resulta que a introdu<;ao da alineaj) do artigo 163° foi urn 
passo acertado. Que assim fica resolvido - e bem- o problema da participa<;ao de 
contingentes militares portugueses em opera~:Cies de paz e humanitarias, caso em 
que os poderes daAssembleia da Republica se deverao restringir a urn acompanha
mento da situa<;ao. Mas que por solucionar continua a delimita<;ao dos contomos 
procedimentais da decisao de envolvimento em opera<;oes de imposi<;ao da paz, as 
quais se encontram, por ora, sujeitas ao mesmo regime juridico daquelas e que 
importaria, no futuro, sujeitar a uma mais exigente participa<;ao parlamentar. 
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