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A INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR NO ESTATUTO POLÍTICO DOS AÇORES 

 

SÍNTESE: Existe o direito constitucional (artigo 167º, nº1 da Constituição) e 

estatutário (artigo 46º do Estatuto dos Açores) que assiste ao cidadão açoriano para a 

iniciativa legislativa autonómica junto da Assembleia Legislativa; mas tal direito está 

incompleto e até limitado por falta de legislação própria que o execute. 

 

ENQUADRAMENTO E QUESTÃO 

1. A possibilidade de iniciativa legislativa por parte do cidadão foi inserida na 

versão de 2009 do Estatuto Político dos Açores (
1
). É na disposição 46º, sob o título 

“iniciativa legislativa e referendária dos cidadãos” que tal norma surge. Ei-la: 

«1 — Os cidadãos regularmente inscritos no recenseamento eleitoral no território 

da Região são titulares do direito de iniciativa legislativa, do direito de 

participação no procedimento legislativo a que derem origem e do direito de 

iniciativa referendária. 

2 — A iniciativa legislativa dos cidadãos pode ter por objeto todas as matérias 

incluídas na competência legislativa da Assembleia Legislativa, à exceção das que 

revistam natureza ou tenham conteúdo orçamental, tributário ou financeiro. 

3 — Os grupos de cidadãos eleitores não podem apresentar iniciativas legislativas 

que: 

a) Violem a Constituição da República Portuguesa ou o presente Estatuto; 

b) Não contenham uma definição concreta do sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa; 

                                                 
(1) O Estatuto açoriano, aprovado pela Lei 39/80, de 5 agosto, depois alterado sucessivamente 

pelas leis 9/87, de 26 março, 61/98, de 27 agosto e republicado pela Lei 2/2009, de 12 janeiro. Pode ver-  

-se estes textos anteriores a 2009 em ARNALDO OURIQUE, Estatuto Político dos Açores – Documentos, 

volume I, Angra do Heroísmo, 2008 (policopiado). O articulado de 2009, pode consultar-se a versão 

oficial em Diário da República, 1ª série, nº7, de 12-01-2009. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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c) Envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou 

diminuição das receitas previstas no orçamento da Região. 

4 — A iniciativa referendária dos cidadãos pode ter por objeto as matérias 

referidas no n.º3 do artigo 43.º e não pode envolver, no ano económico em curso, 

um aumento das despesas ou uma diminuição das receitas previstas no orçamento 

da Região. 

5 — O exercício do direito de iniciativa é livre e gratuito, não podendo ser 

dificultada ou impedida, por qualquer entidade pública ou privada, a recolha de 

assinaturas e os demais atos necessários para a sua efetivação, nem dar lugar ao 

pagamento de quaisquer impostos ou taxas. 

6 — O direito de iniciativa legislativa de cidadãos é exercido através da 

apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de decreto legislativo regional, 

subscrito por um mínimo de 1500 cidadãos eleitores recenseados no território da 

Região». 

 

2. A norma abrange três realidades distintas, três direitos diferentes: A) sobre a 

iniciativa legislativa, B) sobre a participação no processo legislativo (sobretudo através 

da audição), e C) sobre a iniciativa de realização de referendo. Vamo-nos centrar na 

iniciativa legislativa; oportunamente, noutros Ofícios, trataremos as duas outras 

matérias igualmente importantes. 

3. A iniciativa legislativa consiste no direito que o cidadão tem de dar o impulso 

processual para que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

doravante Assembleia Legislativa, faça uma lei regional autonómica. E é um direito que 

surge pela primeira vez efetivamente inscrito no Estatuto Político dos Açores no ano 

2009 (
2
). 

4. No entanto, os açorianos detinham já um direito de promover a feitura de 

legislação, não exatamente através de iniciativa legislativa, mas através da petição, um 

                                                 
(2) E, a nível estadal, para a Assembleia da República, Lei 17/2003, de 4 junho e Lei 26/2012, de 

24 julho. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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direito já “antigo” e regulado por lei estadual (
3
) e também regulado, bastante 

precariamente, no Regimento Parlamentar Autonómico (
4
). A petição tem, 

naturalmente, uma natureza meramente indicativa o que a coloca muito distante, em 

termos de eficácia, da iniciativa legislativa. 

5. Ora bem, a questão que se coloca é a seguinte: em que medida o direito 

estatutário que os açorianos têm desde 2009 para a iniciativa legislativa produz efeitos 

práticos? 

 

O REGIME E AS INCONGRUÊNCIAS 

6. A norma estatutária, embora seja importante no repositório dos direitos do 

cidadão autonómico, coloca muitos entraves práticos. A leitura do regime jurídico da 

iniciativa legislativa junto da Assembleia da República mostra-nos isso mesmo (
5
). 

7. Na verdade, a lei do regime estadual consagra os mecanismos do 

procedimento legislativo, determinando, designadamente o processo legislativo da 

iniciativa e inclusivamente remetendo para o preenchimento de omissões com as 

normas do regimento parlamentar. 

8. Já com o Estatuto Político isso não acontece, nem mesmo o Regimento da 

Assembleia Legislativa trata da matéria (
6
). 

9. Num esquema podemos visualizar melhor os dois modelos, no Quadro 1 

(apenas os elementos mais relevantes para a perceção da nossa questão): 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(3) Exercício do Direito de Petição, Lei 43/90, de 10 agosto, depois alterada pelas leis 6/93, de 1 

março, 15/2003, de 4 junho e 45/2007, de 24 agosto. 

(4) Artigo 189º e seguintes, Regimento aprovado pela Resolução da ALRAA 15/2003/A, de 26 

novembro, alterada pela Resolução 2/2009/A, de 14 janeiro. 

(5) As já citadas Lei 17/2003, de 4 junho e Lei 26/2012, de 24 julho. 

(6) Regimento aprovado pela Resolução da ALRAA 15/2003/A, de 26 novembro, alterada pela 

Resolução 3/2009/A, de 14 janeiro. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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Quadro 1: comparação com sistemas da iniciativa legislativa estadual e autonómico  

Sistema Legal Nacional Sistema Estatutário Autonómico 

Por cidadãos recenseados. 

Matéria competência estadual. 

Iniciativa livre e gratuita. 

Por 35000 cidadãos. 

 

Comissão de cidadãos representativa dos 

peticionários, à qual é dado conhecimento de 

todos os desenvolvimentos (por exemplo, 

resultantes de audição de entidades). 

Se não for aceite a iniciativa, cabe recurso 

para os deputados. 

A iniciativa é levada a Plenário, com prévia 

notificação da Comissão de cidadãos. 

A aprovação da especialidade é precedida de 

audição da Comissão de cidadãos. 

Votação final, com prévia notificação da 

Comissão de cidadãos. 

Por cidadãos recenseados. 

Matéria competência legislativa autonómica. 

Iniciativa livre e gratuita. 

Por 1500 cidadãos. 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Ou seja, o Estatuto não prevê nenhuns mecanismos procedimentais. O que é 

normal, pois ao Estatuto competirá sobretudo a normalização do direito. 

10. Mas face a essa omissão estatutária há que procurar a solução. Não existe 

nenhuma lei regional que regulamente tal direito – e isso é absolutamente necessário. 

11. E, pior ainda, nem mesmo o Regimento da Assembleia Legislativa possui 

normas específicas nesse sentido- embora as possua para a petição (
7
). 

12. Face a essa omissão do direito à iniciativa legislativa, esse direito está 

incompleto e há uma omissão legislativa. Está incompleto, porque sempre é possível 

utilizar algumas normas do Regimento da Assembleia Legislativa, designadamente o 

artigo 192º que obriga a matéria subir a plenário. Mas isso é pouco, pelo que é 

necessário utilizar outro mecanismo: utilizando a legislação estadual, o sistema 

nacional. 

13. Na verdade, a Constituição, no seu artigo 228º, nº2, manda aplicar as leis 

estaduais em vigor quando se verifique falta de legislação regional autonómica (
8
). Por 

                                                 
(7) Artigo 189º e seguintes, Regimento aprovado pela Resolução da ALRAA 15/2003/A, de 26 

novembro, alterada pela Resolução 3/2009/A, de 14 janeiro. 

(8) A norma determina que «na falta de legislação regional própria sobre matéria não 

reservada à competência dos órgãos de soberania, aplicam-se nas regiões autónomas as normas legais 

em vigor». 

http://www.arnaldoourique.pt/
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isso, tendo já tempo suficiente para pelo menos alterar o Regimento Parlamentar, lugar 

onde seria sempre possível regulamentar esse direito estatutário de iniciativa legislativa, 

o legislador autonómico tacitamente consente que se apliquem as normas legais em 

vigor na ordem jurídica, e, assim, portanto, aplicar-se-ia o regime estadual da iniciativa 

legislativa junto da Assembleia da República já citado. 

14. E, caso não se entendesse aplicável por via de alguma dificuldade orgânica 

de sistemas parlamentares – que não vemos quais, até porque a aplicação seria sempre 

de forma adaptada, mas temos que admitir em teoria que possam existir impedimentos 

práticos nesse sentido – então, nesse caso, estamos perante uma omissão legislativa e, 

pois, estamos perante uma omissão inconstitucional. 

15. Na verdade, determinando a Constituição o sistema político autonómico para 

os açorianos; determinando a Constituição que a autonomia se rege por ela e pelo 

Estatuto Político; determinando o Estatuto Político o direito de iniciativa legislativa sem 

que determine qual o seu procedimento; verificando-se assim, portanto, que o cidadão 

está impedido de exercer com eficácia a iniciativa – que é um direito constitucional, 

artigo 167º, nº1 da Constituição (
9
) – por falta de lei autonómica, logo, há uma omissão 

inconstitucional – que pode ser declarada pelo Tribunal Constitucional ao abrigo do 

artigo 283º da Constituição (
10

). 

16. Ou seja, podemos fazer desde já a primeira conclusão: existe o direito 

constitucional (artigo 167º, nº1 da Constituição) e estatutário (artigo 46º do Estatuto dos 

Açores) que assiste ao cidadão açoriano para a iniciativa legislativa autonómica junto da 

Assembleia Legislativa; mas tal direito está incompleto por falta de legislação própria 

que execute tal direito. E, ou a Assembleia Legislativa obriga-se a utilizar 

supletivamente as regras estaduais da lei nacional – e neste caso o direito exerce-se nos 

                                                 
(9) «Artigo 167º (Iniciativa da lei e do referendo) 1. A iniciativa da lei e do referendo compete 

aos Deputados, aos grupos parlamentares e ao Governo, e ainda, nos termos e condições estabelecidos 

na lei, a grupos de cidadãos eleitores, competindo a iniciativa da lei, no respeitante às regiões 

autónomas, às respetivas Assembleias Legislativas». 

(10) «Artigo 283º (Inconstitucionalidade por omissão) 1. A requerimento do Presidente da 

República, do Provedor de Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, 

dos presidentes das Assembleias Legislativas das regiões autónomas, o Tribunal Constitucional aprecia e 

verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para 

tornar exequíveis as normas constitucionais. 2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência 

de inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente». 

http://www.arnaldoourique.pt/
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termos do regime estadual; ou, caso se verifique incompatibilidade orgânica ou outra, 

tal direito está limitado ao seu efetivo exercício desembocando numa omissão 

legislativa que comina numa inconstitucionalidade por omissão. Na primeira situação, 

verifica-se um sistema imperfeito e sujeito a confusão e, portanto, sujeito a limitar o 

cidadão açoriano, inclusivamente violando o princípio da igualdade; na segunda 

situação, muito mais grave, há uma inconstitucionalidade por omissão e, portanto, um 

limite absoluto do cidadão açoriano a exercer esse direito básico de livremente e por si 

próprio apresentar iniciativas legislativas. 

17. Além disso, acresce uma outra dificuldade – que o próprio regime estadual 

também não prevê: a necessidade de uma participação ativa do cidadão em moldes a 

fazer aproveitar a iniciativa. 

18. Na verdade, o regime estadual prevê que a Comissão de cidadãos 

subscritores da iniciativa sejam auscultados e até são notificados da data dos plenários, 

podendo ser chamados pela respetiva Comissão parlamentar – e aqui existe a 

possibilidade de fazer acertos considerados absolutamente necessários para aproveitar o 

diploma. Mas a imprecisão de participar na alteração do que for necessário alterar para 

aproveitar a iniciativa, coloca esta numa situação de fragilidade permanente, pior no 

caso dos Açores por falta da legislação própria e feita inclusivamente a pensar no 

modelo orgânico da Assembleia Legislativa. 

19. Vejamos um exemplo. A Associação dos Mordomos (
11

) produziu em 17-02-

2014, nos termos do artigo 46º do Estatuto Político, uma iniciativa legislativa intitulada 

de “Proposta de Projeto de Decreto Legislativo Regional. Regime Jurídico de Apoio ao 

Mordomo, Comissão das Festas, Império e Irmandade na Preparação e Realização das 

Festas Tradicionais e Populares do Culto do Espírito Santo“ (
12

). 

20. O projeto deu entrada e desceu à Comissão. Aí promoveu-se a audição de 

uma instituição autárquica que promoveu o seu parecer (
13

). Ora a Associação dos 

                                                 
(11) Associação dos Mordomos das Festas Tradicionais da Ilha Terceira. 

(12) No parlamento com o número de iniciativa 27, em http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pes 

quisa_registo/3/2484. O projeto, da autoria de ARNALDO OURIQUE, possui o articulado da lei, incluindo 

um prefácio, tem as justificações técnicas e legais, e mostra os aspetos financeiros e as necessidades da 

legislação, abril 2015. 

(13) Tal parecer está em http://base.alra.pt:82/iniciativas/p_social/ps1526.pdf, abril 2015. 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pes%20quisa_registo/3/2484
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pes%20quisa_registo/3/2484
http://base.alra.pt:82/iniciativas/p_social/ps1526.pdf
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Mordomos, promotora da iniciativa, não foi auscultado em termos de contraditória face 

àquela outra instituição; por isso teve que, fora do processo, responder à dita instituição 

com resposta aos grupos parlamentares. 

21. Ou seja, percebe-se que a iniciativa está à deriva dentro da Comissão e do 

Parlamento – e os seus autores, ou quem os representa, nada pode fazer para defender os 

termos apresentados. 

22. Ou seja ainda, o sistema regional por omissão, e o sistema nacional aplicável 

por via da Constituição, como vimos, oferecem um poder de iniciativa legislativa 

através da entrega de um documento escrito, incluindo a fundamentação jurídica e 

financeira, legal e fática, mas depois esses autores não têm maneira de assegurar que os 

seus termos sejam inteiramente entendidos. 

23. Nesse aspeto, verifica-se uma desigualdade do cidadão frente ao deputado: 

este tem todos os mecanismos para poder com liberdade e sobretudo condições 

orgânicas e de participação, para fazer valer a sua ideia e projeto; mas aquele não tem 

esses mecanismos e dificilmente os poderia possuir. 

24. O sistema autonómico que vier a constituir-se tem forçosamente de pensar 

nestas dificuldades – sob pena de possuir-se um sistema de iniciativa legislativa popular 

sem garantias de efetiva realização.  

25. A autonomia permite imaginar um modelo que sirva de exemplo: por que 

motivo o cidadão ou grupo de cidadãos que representam a iniciativa – não adquirem, 

naquele caso concreto, poderes idênticos aos do deputado para efeitos de participar na 

feitura da lei? 

26. Podemos concluir também: embora a ideia da iniciativa legislativa popular 

seja um propósito democrático apropriado à modernidade dos tempos, sobretudo para 

dar voz às pessoas e aos seus interesses independentemente dos partidos políticos, tal 

propósito está longe de estar concretizado. Nos Açores está por concretizar o mero 

direito de iniciativa por falta de regulamentação autonómica do direito constitucional e 

estatutário; mas mesmo que se aplique, por omissão de lei regional autonómica, a lei 

estadual quanto ao procedimento interno parlamentar, ainda assim o sistema falha 

porque não são oferecidas condições às idênticas ao deputado para o cidadão ou 

http://www.arnaldoourique.pt/
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cidadãos representantes da iniciativa legislativa possam fazer valer o mérito da 

iniciativa, sobretudo o elemento teleológico do projeto de lei ou princípio estrutural. 

27. É no momento da entrega do seu voto que o deputado atinge o seu maior 

valor legislativo e esse poder o cidadão nunca o poderá ter, não teria sentido que o 

tivesse. Mas em termos de debate de ideias e de defesa dessas ideias, é impreterível dar 

àqueles um poder efetivo de discussão em pé-de-igualdade: pode o cidadão ou grupos 

de cidadãos não ver garantido o seu ponto de vista, mas ao menos teve a possibilidade 

de o mostrar com acuidade. Morre a ideia porque o deputado não a aceita por não a 

achar oportuna ou de mérito suficiente; mas fica o mínimo: uma defesa concreta e 

certeira do que se pretende com a iniciativa. 

28. Por que motivo o cidadão representante da iniciativa legislativa há de apenas 

ser auscultado?, por que não participa ativamente na discussão e aprovação dessa lei?; 

por que motivo o cidadão tem a liberdade da iniciativa legislativa, mas não tem a 

mesma liberdade para a defender?  

 

SÍNTESE E CONCLUSÕES 

29. O cidadão autonómico (o que vive nos Açores) tem direito constitucional (
14

) 

e legal (
15

) para, preenchendo os requisitos, suscitar junto da Assembleia da República a 

iniciativa legislativa. 

30. Esse direito é feito em liberdade relativamente à iniciativa propriamente dita, 

mas está bastante limitado no momento da discussão e aprovação do diploma, pois 

enquanto o deputado possui mecanismos de participação ativa, o cidadão apenas é 

auscultado e limita-se a observar, não tendo oportunidade para, em discussão livre, 

defender as suas ideias e textos. 

31. O cidadão autonómico também tem direito constitucional (
16

) e estatutário 

(
17

) para, preenchendo os requisitos estatutários, suscitar junto da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores a iniciativa legislativa. 

                                                 
(14) Artigo 167º da Constituição. 
(15) Lei 17/2003, de 4 junho e Lei 26/2012, de 24 julho. 

(16) Artigo 167º da Constituição. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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32. Esse direito é feito em liberdade relativamente à iniciativa propriamente dita, 

mas está limitado subsequentemente total ou parcialmente. 

33. Está limitado totalmente se se considerar que não se aplica, nos termos 

constitucionais (
18

), o regime estadual por omissão de lei regional autonómica. 

34. E está limitado parcialmente porque, se utilizar o regime estadual, como 

vimos no nº30 supra, está bastante limitado no momento da discussão e aprovação do 

diploma. 

35. Não será porventura esse modelo precário que é indiciado precisamente pela 

precária estatística? As iniciativas legislativas na Assembleia da República limitam-se a 

quatro casos até à XII legislatura (
19

). Na Assembleia legislativa dos Açores – a 

primeira é a que acima exemplificamos e, nesta data, ainda está em Comissão 

parlamentar.  

 

Em Angra do Heroísmo, 17 de junho 2015. 

 

 

 

                                                                                                                                               
(17) Artigo 46º do Estatuto Político dos Açores. 
(18) Artigo 228º, nº2, da Constituição. Também no artigo 15º do Estatuto Político dos Açores. 
(19) Em 2005, projeto 183/X/1ª e em 2012, projeto 142/XII/1ª, ambas desembocaram em 

aprovação de legislação; em 2013, projeto 368/XII/2ª, foi rejeitado na votação na generalidade; e em 

2015, 790/XII/4ª, está ainda em comissão. 

http://www.arnaldoourique.pt/

