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A FORÇA PUBLICITÁRIA DO REGULAMENTO ADMINISTRATIVO AUTONÓMICO 

O artigo 139º do novo Código do Procedimento Administrativo (de 2015) 

como exemplo de lei avulsa que desaplica a superioridade constitucional do 

Estatuto Político das Autonomias Portuguesas 

 

SÍNTESE: o Regulamento Administrativo da Região Autónoma feito na base do 

novo Código do Procedimento Administrativo que esteja publicado no respetivo Jornal 

Oficial, mas não esteja publicado em primeiro lugar no Diário da República Eletrónico, 

sofre de invalidade legal, e a interpretação da sua admissibilidade provoca um juízo de 

inconstitucionalidade orgânica. 

 

Ordem de sequência: 

I – Enquadramento constitucional, estatutário e legal, nº1 a 6. 

II – A nova publicitação do regulamento administrativo autonómico, nº7 a 24. 

III – Síntese conclusiva, nº25 a 29. 

 

 

I – ENQUADRAMENTO CONSTITUCIONAL, ESTATUTÁRIO E LEGAL 

1. A doutrina portuguesa, embora se divida quanto à natureza da fundamentação 

da superioridade do Estatuto Político 
(1)

, é unânime em afirmar que essa lei tem um 

valor reforçado face a todas as leis ordinárias do Estado; e nesse sentido vai também a 

jurisprudência constitucional 
(2)

. Esse princípio constitucional é fundamental e é 

                                                           
(1) O Estatuto Político da Região Autónoma dos Açores de 1980, está republicado pela Lei 

2/2009, de 12 janeiro e pode consultar-se a versão oficial em https://dre.pt/application/file/397382, maio 

2015. O Estatuto Político da Região Autónoma da Madeira foi aprovado 1991 pela Lei 13/91, de 5 junho 

e alterada pelas leis 130/99, de 21 agosto e 12/2000, de 21 junho; pode consultar-se uma versão 

consolidada em http://www.alram.pt/cocumentacao/estatuto-politico-administrativo.html, maio 2015. 

(2) Essa matéria e ideia da superioridade estatutária há muito que estão consagradas pela 

doutrina e pela jurisprudência constitucional. Para mais desenvolvimentos com indicação de vasta 

bibliografia e jurisprudência ver, por todos, ARNALDO OURIQUE, Verificação preventiva da 

constitucionalidade e da legalidade nas regiões autónomas – Um sistema incompleto?, Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, Praia da Vitória, 2002, pp.60-65. Não confundir certas matérias que podem 

http://www.arnaldoourique.pt/
https://dre.pt/application/file/397382
http://www.alram.pt/cocumentacao/estatuto-politico-administrativo.html
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estrutural da autonomia político constitucional, pois sem ele o Estado podia, sem 

garantias de controlo, desaplica-lo o que tornaria a autonomia política e o seu sistema 

um instituto e uma instituição frágeis e, pior, sem qualquer valor jurídico por falta de 

segurança política e jurídica. Na verdade, a autonomia político constitucional prevista 

na Constituição é definida no Estatuto Político (artº227º, nº1, proémio). Ou seja, sendo a 

autonomia política processada sobre um alicerce generalista pela Constituição 

(sobretudo pelos artigos 225º a 234º) e sobre um alicerce especializado pelo Estatuto 

Político, não teria sentido que este ficasse na dependência da vontade do Estado 
(3)

. Fica 

assente, portanto, que na hierarquia das leis o Estatuto Político está abaixo da 

Constituição e acima de todas as restantes leis. Se isso é assim na generalidade, nem 

sempre o é na especialidade – e é o que vamos mostrar e debater com o exemplo que 

serve de proémio 

2. A publicitação das leis e demais atos normativos está prevista na Constituição, 

artigo 119º 
(4)

, mas os comandos específicos dessa publicitação, e sobretudo os atos 

normativos de menor densidade, como o Regulamento Administrativo, estão noutro 

grupo de leis, conforme programado no nº3 da disposição constitucional ao instituir que 

______________________ 
considerar-se não dever pertencer ao texto estatutário, como já sublinhado pelo Tribunal Constitucional 

nos acórdãos 1/91, 460/99, 567/04, 11/07 e 238/08. 

(3) É o Estado, através da Assembleia da República, que determina a Constituição e, por isso, 

nessa fase de criação e modificação do texto fundamental, o Estado tem poder para alterar o sistema, 

embora, ainda assim, respeitando certos limites constitucionais. Mas depois dessa fase de uma certa 

liberdade de conformação do texto da Constituição, o Estado perde esse monopólio, funcionando as 

regras democráticas e constitucionais por ele determinadas, no coteja da separação de poderes, respeito 

pelo sistema autonómico e do princípio da legalidade em conformidade com a constitucionalidade. 

(4) «1. São publicados no jornal oficial, Diário da República: a) As leis constitucionais; b) As 

convenções internacionais e os respetivos avisos de ratificação, bem como os restantes avisos a elas 

respeitantes; c) As leis, os decretos-leis e os decretos legislativos regionais; d) Os decretos do Presidente 

da República; e) As resoluções da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas das regiões 

autónomas; f) Os regimentos da Assembleia da República, do Conselho de Estado e das Assembleias 

Legislativas das regiões autónomas; g) As decisões do Tribunal Constitucional, bem como as dos outros 

tribunais a que a lei confira força obrigatória geral; h) Os decretos regulamentares e os demais decretos 

e regulamentos do Governo, bem como os decretos dos Representantes da República para as regiões 

autónomas e os decretos regulamentares regionais; i) Os resultados de eleições para os órgãos de 

soberania, das regiões autónomas e do poder local, bem como para o Parlamento Europeu e ainda os 

resultados de referendos de âmbito nacional e regional. 2. A falta de publicidade dos atos previstos nas 

alíneas a) a h) do número anterior e de qualquer ato de conteúdo genérico dos órgãos de soberania, das 

regiões autónomas e do poder local implica a sua ineficácia jurídica. 3. A lei determina as formas de 

publicidade dos demais atos e as consequências da sua falta». 

http://www.arnaldoourique.pt/


 
 

3 

 

OFÍCIO AUTONÓMICO nº8/2015 

Publicado em www.arnaldoourique.pt  

 
A FORÇA PUBLICITÁRIA DO REGULAMENTO ADMINISTRATIVO AUTONÓMICO 

«a lei determina as formas de publicidade dos demais atos e as consequências da sua 

falta». 

Em todo o caso, a lei geral do Estado sobre “publicação, identificação e 

formulários de diplomas”, Lei 74/98, de 11 novembro, na versão da Lei 42/2007, de 24 

agosto 
(5)

, não menciona o Regulamento Administrativo 
(6)

. É o Código do Procedimento 

Administrativo (CPA) 
(7) 

que o determina, conforme o citado artigo 139º que vamos 

analisar no capítulo II 
(8) 

e, por sua vez, de igual sorte, o regime geral da publicitação na 

2ª série do Diário da República – que menciona «regulamento» no artigo 7º, nº1, alínea 

ai), Despacho Normativo 13/2009, de 1 abril 
(9)

. Ou seja, a referência genérica do novo 

CPA remete tacitamente para a sua publicação na 2ª série. 

3. O Estatuto Político da Região Autónoma dos Açores (RAA), no seu artigo 

91º, nº4, determina que os atos do Governo Regional que não tenham a tipologia do 

decreto regulamentar regional são publicados no seu Jornal Oficial 
(10)

, mas não prevê 

nada semelhante para a Administração Pública e  também não menciona o Regulamento 

Administrativo. A lei autonómica da RAA sobre os formulários e publicação, Decreto 

Legislativo Regional 25/2003/A, de 27 maio 
(11)

 também não menciona o Regulamento 

Administrativo; são referidos os despachos normativos e portarias normativas do 

Governo Regional e outros documentos com disposições genéricas, mas, no artigo 21º, 

                                                           
(5) Republicada pela Lei 42/2007, de 24 agosto, pode consultar-se versão oficial em 

https://dre.pt/application/file/640814, maio 2015. 

(6) A lei, ver anotação 5, menciona outros atos normativos, típicos e atípicos, uns da Assembleia 

da República, outros do governo, uns a publicar na 1ª série, outros na 2ª série do Diário da República. 

(7) Na novíssima versão do Decreto-Lei 4/2015, de 7 janeiro. A versão oficial pode consultar-se 

em https://dre.pt/application/file/66047121, maio 2015. 

(8) O anterior CPA, no artigo 118º, remetia a sua publicação na 2ª série do Diário da República 

ou no jornal oficial da entidade. Veremos isso em pormenor mais à frente no capítulo II. 

(9) Publicado a 2ª Série, Parte C, do Diário da República, 64, p.12332: «Tipos de atos publicados 

na 2.ª série 1 — Os atos publicados nas partes A a J3 da 2.ª série do Diário da República distribuem -se 

pelos seguintes tipos, aos quais é atribuída numeração distinta, independentemente da parte em que se 

integrem: ai) Regulamento», ver versão oficial em https://dre.pt/56, maio 2015. 
(10) «1 — Revestem a forma de decreto regulamentar regional os atos do Governo Regional 

previstos nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 89.º 2 — São aprovados em Conselho do Governo 

Regional os decretos regulamentares regionais, as propostas de decretos legislativos regionais e de 

referendos regionais e as antepropostas de lei. 3 — Os decretos regulamentares regionais são enviados 

ao Representante da República para assinatura e são mandados publicar no Diário da República e no 

Jornal Oficial da Região. 4 — Todos os demais atos do Governo Regional e dos seus membros devem ser 

publicados no Jornal Oficial da Região, nos termos definidos por decreto legislativo regional». 
(11) Republicado pelo Decreto Legislativo Regional 14/2007/A, de 25 junho, pode consultar-se 

versão oficial em https://dre.pt/application/file/635880, maio 2015. 

http://www.arnaldoourique.pt/
https://dre.pt/application/file/640814
https://dre.pt/application/file/66047121
https://dre.pt/56
https://dre.pt/application/file/635880
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remete para a 2ª série do Jornal Oficial os restantes atos normativos que a lei imponha 

publicação 
(12)

. Neste comando específico encaixa-se o Regulamento Administrativo. 

Ou seja, o Regulamento Administrativo na RAA, nos termos do artigo 21º, nº3, alínea 

e) da citada lei autonómica, remete a publicação do Regulamento Administrativo para a 

sua publicação no Jornal Oficial, 2ª série. 

4. O Estatuto Político da Região Autónoma da Madeira (RAM), no seu artigo 

70º, nº2, refere-se aos atos do Governo Regional, mas não o Regulamento 

Administrativo da Administração Pública 
(13)

. A RAM, bem diferente da RAA, não tem 

lei própria sobre esta matéria, pelo que se aplica a lei estadual, seja porque é a lei geral 

para esse efeito, seja porque, em caso de dúvida, sempre se aplicaria o princípio 

constitucional da supletividade da lei estadual 
(14)

. 

5. A leitura desse regime deve seguir um acontecimento importante: o 

Regulamento Administrativo, normas jurídicas gerais e abstratas (artigo 135º do novo 

CPA), embora já estivesse previsto no anterior CPA, como veremos mais à frente, não 

tinha a dimensão que o novo CPA lhe atribui e especificamente o seu regime 

substantivo. Pode ver-se o regime de publicidade num quadro para leitura conjunta, na 

Figura 1: 

                                                           
(12) Artigo 21º: «1—O Jornal Oficial tem duas séries. 2 — São publicados na 1.a série: a) Os 

decretos legislativos regionais; b) As resoluções da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores; c) Os decretos regulamentares regionais; d) Os decretos do Representante da República para a 

Região; e) As resoluções do conselho do Governo Regional; f) As portarias; g) Os despachos 

normativos; h) As portarias, os despachos e os alvarás que, não contendo disposições genéricas nem 

respeitando a entidades particulares, careçam de publicidade por motivo de interesse público; i) As 

declarações de retificação. 3 — São publicados na 2.a série: a) Os relatórios de autoridades, serviços 

públicos regionais e ainda das comissões nomeadas pelo Governo Regional versando o estudo de 

problemas da administração regional autónoma e cuja publicação no Jornal Oficial da Região seja 

ordenada por lei ou pelo Governo Regional; b) O teor dos documentos relativos a atos ou factos não 

compreendidos na alínea anterior, incluindo o dos emanados de empresas públicas ou de pessoas 

coletivas de utilidade pública administrativa e o dos contratos em que a Região seja parte e que, por 

imposição legal ou mera conveniência, devam ser publicados no Jornal Oficial; c) Os documentos 

referentes a atos jurídicos entre particulares, cuja publicidade seja exigida por lei ou desejada pelas 

partes; d) Os instrumentos de natureza laboral, que por lei, regulamento ou convenção coletiva de 

trabalho devam ser publicados; e) Outros atos a que a lei imponha a publicação». 

(13) «1 — Revestem a forma de decreto regulamentar regional os atos do Governo Regional 

previstos nas alíneas c), na primeira parte da alínea d) e na alínea h) do artigo anterior. 2 — Todos os 

atos do Governo Regional e dos seus membros devem ser publicados no Jornal Oficial da Região, nos 

termos definidos por decreto legislativo regional. 3 — Os decretos regulamentares regionais devem 

ainda ser publicados no Diário da República». 

(14) Artigo 228º, nº2 da Constituição. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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        Figura 1: publicação do Regulamento Administrativo (RA) comparação das leis 

1 2 3 4 

Constituição Lei geral do Estado CPA Regulamento da 2ª 

Série 

DN 13/2009  

É omissa sobre o 

RA e remete para a 

lei 

 

Não menciona o RA Manda que o RA 

seja publicado no 

Diário da República 

Manda publicar o 

RA na 2ª série do 

Diário da República 

5 6 7 8 

Estatuto Político 

RAA 

Lei RAA Estatuto Político 

RAM 

(Lei RAM) 

Não menciona o 

RA, mas remete 

para lei regional 

Remete para que o 

RA seja publicado 

na 2ª série do Jornal 

Oficial 

Não menciona o RA Não existe lei 

regional sobre 

formulários 

 

6. Ou seja, em síntese, por via da Constituição, da lei geral do Estado e do CPA 

(nº1, 2 e 3 da Fig.1) ficaríamos sem saber com rigor onde é publicado, mas, 

naturalmente, que teria de sê-lo na 1ª Série porque o Regulamento Administrativo 

contêm normas jurídicas gerais e abstratas 
(15)

. Por via do Estatuto Político da RAM (nº7 

e 8 da Fig.1) não temos resposta e, naturalmente, no seu silêncio aplica-se a lei geral 

estadual 
(16)

. O Estatuto Político da RAA não o menciona (nº5 da Fig.1), mas remete a 

matéria para lei regional autonómica. E, em subsequência, é na lei regional da RAA 

(nº6 da Fig.1) que o Regulamento Administrativo é mandado publicar na 2ª série do seu 

Jornal Oficial. E é também no novo CPA (nº3 da Fig.1) que o Regulamento 

Administrativo é mandado publicar no Diário da República, contradizendo-se as duas 

leis uma à outra; e o CPA, ao mandar para o Diário da República, tacitamente manda 

publicar na 2ª série nos termos da lei geral do Estado quanto à publicação na 2ª série do 

Diário da República (nº4 da Fig.1) 
(17)

. 

 

 

                                                           
(15) Nº5 supra. 

(16) Nº4 supra. 

(17) Nº2 supra. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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II – A NOVA PUBLICITAÇÃO DO REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 

AUTONÍMICO 

7. No anterior CPA, o artigo 118º 
(18)

 detinha quatro particularidades: 1º, 

pressupunha que o regulamento seria publicado onde, quando e como nos termos da 

respetiva lei que previa tal necessidade, tácita ou expressa, de regulamentação; 2º, 

mandava publicar na 2ª Série do Diário da República o projeto de Regulamento 

Administrativo para efeitos de “apreciação prévia”; 3º, em subsequência, sendo o 

projeto ali publicado, por maioria de razão teria de sê-lo com o texto final aprovado 

novamente ali na 2ª Série, se não mesmo na 1ª consoante existisse lei que assim o 

determinasse. E a 4ª particularidade, aqui mais importante para a nossa análise: é que a 

publicação seria publicada ali no Diário da República «ou» no jornal oficial da entidade. 

Este segmento de escolha entre um ou outro repositório oficial, portanto, determinava 

assim que caso o regulamento fosse da Região Autónoma essa publicitação seria feita 

no respetivo Jornal Oficial e já não no Diário da República.  

8. Esse modelo, portanto, foi inteiramente alterado pelo novo CPA, em vigor 

desde abril 2015, que criou um novo sistema de Regulamento Administrativo – que é, 

em muitos aspetos, uma inteira novidade na ordem jurídica portuguesa (e mesmo em 

termos europeus). No artigo 139º do novo CPA dispõe-se que «a produção de efeitos do 

regulamento depende da respetiva publicação, a fazer em Diário da República, sem 

prejuízo de tal publicação poder ser feita também na publicação oficial da entidade 

pública, e na internet, no sítio institucional da entidade em causa» 
(19)

. É este segmento 

                                                           
(18) «1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior e quando a natureza da matéria o permita, 

o órgão competente deve, em regra, nos termos a definir na legislação referida no artigo anterior, 

submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, o projeto de regulamento, o qual será, para o 

efeito, publicado na 2.ª série do Diário da República ou no jornal oficial da entidade em causa. 2 - Os 

interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao órgão com competência regulamentar, dentro 

do prazo de 30 dias contados da data da publicação do projeto de regulamento. 3 - No preâmbulo do 

regulamento far-se-á menção de que o respetivo projeto foi objeto de apreciação pública, quando tenha 

sido o caso». 

(19) Esta disposição, para além do que estamos a analisar, tem uma imprecisão linguística, que 

também advém da lei geral do Estado sobre “publicação, identificação e formulários de diplomas”, o 

regime citado e republicada pela Lei 42/2007, de 24 agosto. Na verdade, o CPA e esta lei dos formulários 

mencionam sistemicamente «Diário da República», mas, em rigor existem duas versões: uma versão em 

papel, essa sim expressamente “Diário da República”, artigo 1º, nº6 da citada Lei 42/2007, que serve de 

depósito e para assinantes que o requeiram (artigos 2º, nº3 e 4º, nº2 do Decreto-Lei 116-C/2006, de 16 

junho, republicado pelo Decreto-Lei 158/2013, de 15 novembro); e uma versão eletrónica, que a lei 

http://www.arnaldoourique.pt/
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de publicação no Diário da República que está em causa, como se percebe. Na verdade, 

como vimos, a lei autonómica, criada ao abrigo expresso do Estatuto Político da RAA, 

prevê que a eficácia do Regulamento Administrativo autonómico depende da sua 

publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma – e não no Diário da República. 

Existe, portanto, um choque de normas e leis. 

9. O disposto no artigo 139º do novo CPA, como vimos, impõe a publicação no 

Diário da República. Permite (desnecessariamente aliás) que tais regulamentos 

administrativos sejam publicados nos Jornais Oficiais das Regiões Autónomas. Ou seja, 

a precisão da disposição legal não deixa margem para dúvidas: a sua eficácia está 

exclusivamente no Diário da República, e independentemente da origem orgânica da 

entidade pública nos termos do artigo 2º do novo CPA 
(20)

. 

10. Esse sistema de publicação em primeira linha no Diário da República e 

depois por repetição, caso a entidade assim o entenda, no jornal oficial, existe já na 

ordem jurídica quanto às leis mais importantes das regiões autónomas, o decreto 

legislativo regional e o decreto regulamentar regional, artigo 3º, nº2, alíneas c) e q) da 

antedita Lei dos Formulários, Lei 42/2007, de 24 agosto, reconfirmado não só pelos 

Estatutos políticos das RAA, artigos 44º, nº5, 91º, nº3 
(21) 

e da RAM, artigos 41º, nº4, 

70º, nº3 
(22)

, como também pela lei de formulários açoriana, o antedito DLR 14/2007/A, 

de 15 junho 
(23)

. 

11. Cabe perguntar qual a solução para o choque de regimes. À primeira vista 

parecer-nos-ia que o artigo 139º do novo CPA é ilegal frente aos artigo 91º, nº4 do 

Estatuto Político da RAA (por via da superioridade que sublinhamos em nº1 supra), pois 

______________________ 
continua a designar “Diário da República”, mas o website oficial designa-o «Diário da República 

Eletrónico», ver em https://dre.pt/. Claro que se percebe a intenção do legislador e o espírito da lei; mas 

seria importante que a lei fosse rigorosa.  

(20) Âmbito de aplicação do CPA, ou seja, determina quais as entidades públicas a que se 

aplicam. 

(21) Artigo 44º, nº5: «Os atos previstos no nº1, 3 e 4 [decreto legislativo regional (também a 

resolução e a moção] do presente artigo são publicados no Diário da República e no Jornal Oficial da 

Região». Artigo 91º, nº3: «Os decretos regulamentares regionais são enviados ao Representante da 

República para assinatura e são mandados publicar no Diário da República e no Jornal Oficial da 

Região». 

(22) Artigo 41º, nº4: «Serão publicados no Diário da República e no Jornal Oficial da Região os 

atos previstos neste artigo [decreto legislativo regional (mais a resolução e a moção]». Artigo 70º, nº3: 

«Os decretos regulamentares regionais devem ainda ser publicados no Diário da República». 

(23) Como se disse já, republicado pelo Decreto Legislativo Regional 14/2007/A, de 25 junho. 

http://www.arnaldoourique.pt/
https://dre.pt/
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remetendo para uma lei regional autonómica que este tipo de ato normativo seja 

publicado no Jornal Oficial de acordo com a lei regional; e tendo essa lei regional, o 

citado DLR 25/2003/A, de 27 maio, mandado publicar o Regulamento Administrativo 

na 2ª Série desse Jornal Oficial, logo, há uma parametrização direta entre a lei estadual e 

a lei regional habilitada pelo Estatuto Político. Ou seja, haveria assim uma ilegalidade 

do CPA face ao antedito DLR 25/2003/A, de 27 maio – que são duas leis de valor 

normativo igual nos termos do artigo 112º, nº1 da Constituição 
(24)

; e uma interpretação 

do novo CPA como de valor contrário ao Estatuto Político, convocaria uma indireta 

ilegalidade daquele com este que tem valor reforçado, como vimos. E ainda, tal 

interpretação, na parametrização constitucional, culminaria numa inconstitucionalidade 

orgânica por ferimento das regras autonómicas do regime político da autonomia por via 

de a Constituição determinar que os poderes dessa autonomia são definidos pelo 

Estatuto Político. 

Mas estes dois juízos não estão certos. 

12. O que se disse quanto à supremacia do Estatuto Político face às restantes leis 

infraconstitucionais é certo, como certa é também é a ideia do valor reforçado do 

decreto legislativo regional em conformidade com o Estatuto Político na medida em que 

os atos normativos solenes de Portugal, a lei da Assembleia da República, o decreto-lei 

do Governo da República e o DLR da Região Autónoma, têm, os três, o mesmo valor 

jurídico, conforme artigo 112º, nº1 da Constituição. 

13. No entanto, nada disso está em causa. 

Na verdade, o CPA é uma lei que regula o processo administrativo e o 

procedimento administrativo da Administração Pública na generalidade, ou seja, trata-se 

do código administrativo português que regula as funções gerais da Administração 

Pública e das relações entre esta e os cidadãos, tendo como função especial garantir os 

direitos fundamentais na sua vertente de atuação administrativa do Estado, das Regiões 

Autónomas, das Autarquias Locais 
(25) (26)

. 

                                                           
(24) «São atos legislativos as leis, os decretos-leis e os decretos legislativos regionais». 

(25) Na lei de aprovação do CPA, o já citado Decreto-Lei 4/2015, de 7 janeiro, no extenso 

preâmbulo explicativo e justificativo do CPA nem uma palavra sobre esta vertente fundacional e 

filosófica de tão importante diploma. O primeiro CPA de 1991 a esse nível também não foi exemplar, 
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14. O CPA, portanto, no cotejo das vertentes sublinhadas – regulamenta as 

funções gerais da Administração Pública e das relações entre esta e os cidadãos, e na 

prossecução da garantia dos direitos fundamentais na sua vertente de atuação 

administrativa do Estado – insere-se numa área de matérias reservadas ao Estado. Na 

verdade, em primeiro lugar, o CPA insere-se nas matérias de reserva relativa da 

Assembleia da República que podem, como o foram, ser delegadas no Governo da 

República para produzir a respetiva lei através de decreto-lei, como efetivamente o foi, 

quer o ângulo dos “direitos, liberdades e garantias”
 (27)

, artigo 165º, nº1, alínea b) da 

Constituição 
(28)

, quer o ângulo das “bases do regime e âmbito da função pública”, 

artigo 165º, nº1, alínea t) da Constituição 
(29)

.  

15. Hoje é sobejamente unânime a doutrina e a jurisprudência constitucional no 

sentido de considerar que os “direitos, liberdades e garantias” são matérias reservadas 

ao Estado 
(30)

. E, no mesmo sentido sem reservas, as “bases do regime e âmbito da 

função pública”
 (31)

. 

______________________ 
mas tinha, pelo menos nos dois primeiros parágrafos do preâmbulo, alguns elementos nesse sentido, 

embora perspetiváveis com algum esforço interpretativo. Um código, que não é apenas uma lei, é um 

documento jurídico estrutural de qualquer ordem jurídica, e este, o CPA, sobretudo pela sua função 

disciplinadora transversal de toda a Administração do Estado e dos entes públicos menores. A ideia de um 

código desta natureza é antiga, desde o tempo de SALAZAR com um projeto então designado e prometido 

“Lei dos Meios”, mais recentemente em 1980 “Código do Processo Administrativo Gracioso”, FREITAS 

DO AMARAL, A revisão do CPA: balanço e perspetivas, in “Projeto do CPA, Colóquio 25 junho 2013”, 

obra coletiva da Faculdade de Direito da Universidade Católica, versão digital, pp.135-143, 

especialmente 135. Sobre as finalidades da codificação ver, na mesma obra coletiva, RUI MACHETE, 

Procedimento administrativo. Conceito, âmbito e função (no projeto do Código), pp.6-16, em especial 

p.13. 

(26) Parece-nos que está para se fazer ainda um código que não seja apenas “processo” e 

“procedimento” e que inclua também a atuação geral da Administração Pública. E, em parte, esta nova 

versão do CPA já faz isso ao copiar da lei de simplificação e modernização administrativa, Decreto-Lei 

135/99, de 22 abril na redação republicada pelo Decreto-Lei 73/2014, de 13 maio, vários elementos, 

designadamente as comunicação por e:mail. 

(27) Sobre o nascimento e evolução das ideias dos direitos fundamentais como elemento central 

na relação entre a pessoa (singular) e o Estado, e em termos comparativos à escala mundial, ver FRANCIS 

FUKUYAMA, As Origens da Ordem Política - Dos Tempos Pré-Humanos até à Revolução Francesa, D. 

Quixote, Lisboa, 2012. Para uma perceção ampla jurídica e filosófica da matéria, e também em termos 

comparativos à escala mundial, ver PAULO OTERO, Instituições Políticas e Constitucionais, vol. I, 

Almedina, Coimbra, 2007, pp.53 e seguintes. 

(28) «É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes 

matérias, salvo autorização ao Governo: b) Direitos, liberdades e garantias».  

(29) «É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes 

matérias, salvo autorização ao Governo: t) Bases do regime e âmbito da função pública».  

(30) Sobre a doutrina, ver por todos e concretamente as anotações ao artigo 165º da Constituição, 

JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 
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16. Em segundo lugar, o próprio Título VII constitucional relativo às Regiões 

Autónomas faz uma precisão disso mesmo no artigo 227º, nº1, alínea b): a Região 

Autónoma poderá legislar em matéria de reserva relativa da Assembleia da República, 

exceto as matérias previstas nas alíneas b) e t) do nº1 do artigo 165º 
(32)

. 

17. Ou seja, o CPA tem aplicação transversal em toda a Administração Pública 

portuguesa, como aliás o determina no seu artigo 2º 
(33)

. É assim por via de que contém 

um bloco de legalidade de reserva relativa da Assembleia da República, ou do Governo 

com autorização desta; e é assim por proibição expressa nos poderes que expressamente 

a Constituição atribui à Região Autónoma. 

18. Ou seja, o CPA é uma lei que não tem, na generalidade, supremacia sobre o 

Estatuto Político em termos de hierarquia das leis; mas, na especialidade tem. Ou 

melhor e mais rigorosamente: em função da matéria, não existe a parametrização do 

choque entre leis, pois cada uma está no seu universo próprio e, portanto, nem o CPA 

regula matérias do Estatuto Político, nem este regula matérias do CPA. 

19. Até agora o Estatuto Político dos Açores e a lei regional autonómica dos 

formulários podiam determinar que o regulamento administrativo autonómico fosse 

publicado na 2ª série do Jornal Oficial e tal capacidade era admitida pela omissão do 

______________________ 
Coimbra, 2007; GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 

Volume II, 4º ed. Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2006; ver aí também a jurisprudência do Tribunal 

Constitucional. E da própria Comissão Constitucional tal desiderato era assim entendido, embora em 

ângulos e matérias diferentes, ver pareceres 1/76, 5/77, 5/78, 1/79, 28/81 e nº16/82, em ARNALDO 

OURIQUE, O pensamento jurisconstitucional das autonomias políticas portuguesas. Volume I, de 1976 a 

1982, Comissão Constitucional, N. E. Académicas, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, 

Germany, 2014, respetivamente pp.38-40, 44-47, 64-65, 92-100, 162-163 e 188-192.  

(31) Sobre a doutrina, ver por todos e especificamente as anotações ao artigo 165º das 

constituições comentadas e anotadas mencionadas na anotação anterior. Quanto à jurisprudência do 

Tribunal Constitucional, no sentido de considerar a «definição das grandes linhas de inspiração da 

regulação legal da função pública e a demarcação do âmbito institucional e pessoal da aplicação desse 

específico regime jurídico», ou as «opções político-legislativas fundamentais», ou «do quadro dos 

princípios básicos fundamentais da regulação legal da função pública». Ver acórdãos 261/2004, 

302/2009, 468/2010, 793/2013; pode ainda ver-se 142/1985, 233/1997, 517/1999, 329/1999, 208/2002, 

493/2005, 154/2010, 474/2002, 76/2013 e 474/2013, que podem consultar-se em http://www.tribunal 

constitucional.pt/. 

(32) Ver anotações 30 e 31 supra.  

(33) Tenha-se presente que o CPA não se aplica apenas ao que habitualmente se designa de 

funções pública. Hoje o CPA não se limita a apontar as entidades abrangidas, vai mais longe e aponta a 

natureza da função: aplica-se «à conduta de quaisquer entidades, independentemente da sua natureza, 

adotada no exercício de poderes públicos ou regulada de modo específico por disposições de direito 

administrativo», mais ainda que seja uma atuação «meramente técnica ou de gestão privada».  
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antigo CPA. Mas hoje já não. O novo CPA, em conjugação com o citado Despacho 

Normativo 13/2009, de 1 abril, ao determinar que o regulamento administrativo seja 

publicitado na 2ªserie do Diário da República, logo, é essa a norma aplicável. 

20. É certo que este Despacho Normativo é anterior ao novo CPA e, portanto, a 

ordem jurídica já determinava a indicação do Regulamento Administrativo na 2ª Série 

do Diário da República. Mas, neste caso, o mero Despacho Normativo, muito diferente 

do CPA, não tem força jurídica para arredar o DLR da Região Autónoma. 

21. Isso não significa que o CPA revoga tacitamente a norma do artigo 91º, nº4 

do Estatuto Político dos Açores; nem que o CPA revoga tacitamente a norma do citado 

artigo 21º da citada lei regional dos formulários, o DLR 14/2007/A, de 15 junho. Não é 

essa a sua finalidade nem tem, aliás, essa capacidade jurídica. Mas o CPA afasta a 

aplicação da norma estatutária e da norma legal autonómica. 

22. Ao dizermos norma estatutária estamos a referir à sua dimensão de 

enquadrar a lei regional dos formulários, na medida em que, como vimos, o Estatuto 

Político não prevê expressamente, apenas remete para a lei autonómica dos formulários, 

o DLR 14/2007/A, de 15 junho. O que em rigor acontece é que a interpretação feita ao 

Estatuto Político sofre um desvio: é certo, permite que seja uma lei regional a colocar tal 

normativo, só que agora, esse normativo subsequente tem de estar conforme a ordem 

jurídica e, portanto, já não pode prever a 2ª Série do Jornal Oficial, exceto remetendo 

como segunda publicação como acontece também com o DLR que primeiro é publicado 

no Diário da República e depois republicado no Jornal Oficial. 

23. Tenha-se presente que a força jurídica está no CPA e não no Despacho 

Normativo 13/2009, de 1 abril: o CPA manda publicar no Diário da República (e não no 

Jornal Oficial com a lei regional autonómica); o Despacho Normativo apenas se limita a 

distinguir os vários atos normativos que são publicados na 2ª Série do Diário da 

República e, portanto, como o CPA não distingue se é na 1ª ou se é na 2ª Série, 

naturalmente que está fixado pelo Despacho Normativo 13/2009, de 1 abril a 2ª Série. 
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24. Isso levanta uma outra questão: sendo o Regulamento Administrativo um ato 

normativo, artigo 135º do CPA
(34)

, não deveria estar publicado na 1ª Série? Também a 

lei regional autonómica sobre os formulários, como vimos, manda publicar o 

regulamento Administrativo na 2ª Série do Jornal Oficial. Não devem os atos 

normativos estar publicados na 1ª Série em virtude da natureza de atos normativos (e 

não atos administrativos ou atos normativos meramente internos)? O nosso objeto tem 

que ver com a força jurídica do novo CPA face ao Estatuto Político e à lei autonómica 

dos formulários legais; razão para não desenvolvermos esta questão aqui. Os atos de 

conteúdo normativo com eficácia externa à Administração Pública devem estar 

publicados na 1ª Série porque, conforme se percebe do princípio da constitucionalidade 

da legalidade normativa, artigo 3º, nº2 da Constituição, estes atos têm uma função 

política de conteúdo genérico e abstrato 
(35)

. 

 

III – SÍNTESE CONCLUSIVA 

25. Até antes da entrada em vigor do novo CPA, abril 2015, o regulamento 

administrativo da Região Autónoma era publicado segundo coordenadas fornecidas 

pelas próprias regiões autónomas. 

26. Quanto aos Açores, nos termos do artigo 91º, nº4 do Estatuto Político e 

artigo 21º da lei regional dos formulários, no texto da sua última versão, DLR 

14/2007/A, de 15 junho, o regulamento administrativo autonómico era mandado 

publicar na 2ª Série do Jornal Oficial, tendo assim a sua eficácia com essa publicação 

regional. 

                                                           
(34) «Consideram-se regulamentos administrativos as normas jurídicas gerais e abstratas que, 

no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos».  

(35) O artigo 3º da antedita lei estadual dos formulários verifica-se existir duas modalidades de 

atos que são publicados na 1ª Série: os atos normativos (leis, convenções, resoluções, certa jurisprudência 

judicial e constitucional) e os atos políticos solenes (decretos do Presidente da República e de outros 

órgãos importante do Estado, mensagens e moções. É certo que o despacho normativo é mandado 

publicar na 2ª Série, o que poderia indiciar como adequado que também o Regulamento Administrativo 

também aí seja publicado, como efetivamente acontece. Mas sendo o único ato normativo mandado 

publicar aí, quando ainda existem também os decretos regulamentares (inclusivamente os independentes), 

bem como portarias normativas e resoluções normativas do executivo, esse exemplo não serve de modelo. 

Não se percebe bem por que motivo em Portugal não são publicados na 1ª Série todos os atos normativos 

independentemente da sua tipologia. Tem sentido que seja publicado na 1ª Série uma decisão 

jurisprudencial de uniformização e não um regulamento administrativo? Não nos parece de todo. 
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27. E quanto à Madeira, o seu Estatuto, artigo 70º, nº2, não refere o regulamento 

administrativo, não tem lei regional própria e, portanto, aplica-se supletivamente o 

regime estadual, de acordo com artigo 228º, nº2 da Constituição. 

28. Com a entrada em vigor do novo CPA, a 7 de abril 2105, a situação da 

Madeira mantém-se inalterada porque mantém o mesmo sistema anterior e que é a 

utilização do sistema estadual e, portanto, do CPA e do citado Despacho Normativo 

13/2009, de 1 abril. 

29. Já no caso dos Açores, a alteração é profunda: 

29.1 O novo CPA, regulador de toda a administração pública existente em 

Portugal nas funções gerais da Administração Pública e das relações entre esta e os 

cidadãos, tendo como função especial garantir os direitos fundamentais na sua vertente 

de atuação administrativa do Estado, das Regiões Autónomas, das Autarquias Locais, 

portanto, é uma lei que incide sobre matéria que, embora não estando consagrada 

expressamente como de reserva dos órgão de soberania, tem natureza de lei geral da 

República pela sua aplicabilidade transversal no território nacional; 

29.2 Essa matéria do novo CPA, portanto, regulamenta as ações administrativas 

procedimentais cuja função não é, nem poderia sê-lo, a de revogar o Estatuto Político 

das regiões autónomas nem a legislações destas entidades políticas; 

29.3 Se antes com o velho CPA a legislação regional autonómica tinha a sua 

necessidade face à inexistência de comandos específicos nesse velho CPA; hoje, com o 

novo CPA, que determina que a validade do regulamento administrativo depende da sua 

publicação no Diário da República, e na 2º série por remissão tácita ao Despacho 

Normativo 13/2009, de 1 abril, logo, a legislação autonómica deixa de se aplicar para 

dar lugar ao imperativo do CPA; 

29.4 Qualquer interpretação em sentido contrário, isto é, a interpretação pela 

faculdade de se manter a aplicação da lei regional autonómica, publicando o 

regulamento administrativo autonómico no Jornal Oficial e não no Diário da República, 

comina numa inconstitucionalidade orgânica na medida em que a Região Autónoma, 

nesta matéria de codificação do novo CPA não tem poder constitucional para manter tal 

lei regional; 
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29.5 Acresce, subsistindo essa interpretação autonómica, que se verifica outra 

inconstitucionalidade orgânica, na justa medida em que tal matéria codificada do novo 

CPA não está prevista, tipificada, nem na generalidade nem muito menos na 

especialidade, no Estatuto Político, entre os artigos 49º a 67º, disposições que listam as 

matérias sobre as quais a Região Autónoma pode legislar, conforme comando 

constitucional, artigo 227º, nº1, alínea a).  

 

Em Angra do Heroísmo, 2 julho 2015. 

http://www.arnaldoourique.pt/

