
05-07-2011

1

� I – Introdução
� II – Os modelos de organização política
� III – Teoria dos Poderes próprios/partilhados
� IV – funções do Presidente da República
� V – Análise de questões jurídico-
constitucionais com relevância no actual 
panorama eleitoral

� VI - Conclusões

� O Presidente da República é o Chefe do Estado. Assim, nos
termos da Constituição, ele "representa a República
Democrática de São Tomé e Príncipe", "garante a
independência nacional, a unidade do Estado e o regular
funcionamento das instituições democráticas" sendo, ainda, o
Comandante Supremo das Forças Armadas.

� Como garante do regular funcionamento das instituições
democráticas tem como especial incumbência defender,
cumprir e fazer cumprir a Constituição, as leis e a
independência nacional.

� A legitimidade democrática que lhe é conferida através da
eleição directa pelos São-Tomenses é a explicação dos
poderes formais e informais que a Constituição lhe
reconhece, explícita ou implicitamente, sendo que a
interpretação destes poderes têm variado conforme o titular
deste cargo político.
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� A) Modelo Parlamentar (Inglaterra, Alemanha; Itália)

� Do ponto de vista puramente teórico, o poder político está nas
mãos de três órgãos: o chefe de Estado, o parlamento e o
governo. Na prática, quase sempre o chefe de Estado (seja ele
um monarca ou Presidente da República) é um órgão neutro, não
detendo praticamente poder político efectivo;

� O chefe de Estado não tem legitimidade directa, sendo esta
função exercida pelo Rei no parlamentarismo monárquico ou
eleito pelo Assembleia nacional no caso do parlamentarismo
Republicano;

� Responsabilidade política do Governo perante o parlamento
mediante os mecanismos da moção de confiança ou moção de
censura;

� O governo pode ser dissolver o parlamento; o acto formal de
dissolução cabe ao chefe de Estado mas é o governo quem
propõe a dissolução e se responsabiliza politicamente mediante
o instituto da referenda ministerial.

� B) Modelo Presidencial (E.U.A.; Brasil)

� O presidente é simultaneamente chefe de Estado e chefe de
governo, exercendo, assim, as funções que são típicas
daqueles dois cargos.

� O Presidente é legitimado democraticamente, mediante
sufrágio universal e directo.

� O Presidente não é uma figura meramente simbólica. Por
exemplo, nos EUA é ele que conduz a política interna e
externa do seu país (é ele que gere o orçamento federal,
nomeia embaixadores, participa nas negociações
internacionais, sendo, ainda, o comandante supremo das
forças armadas e etc.).

� O Presidente e o parlamento são independentes um do outro 
de forma bastante rigorosa. Existe uma separação quase total 
entre eles, não sendo nenhum deles politicamente 
responsável perante o outro.

� O Presidente pode exercer o direito de veto sobre as leis 
parlamentares e dirigir mensagens ao parlamento a sugerir 
iniciativas legislativas nos mais variados domínios. 
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� C) Modelo Misto Parlamentar-Presidencial (Portugal; 
França)

�� TraçosTraços característicoscaracterísticos dodo modelomodelo parlamentarparlamentar: A
responsabilidade política do governo perante o
parlamento; a dissolução do parlamento por parte
do Presidente da República; existência de
referenda ministerial de actos praticados pelo
Presidente.

�� TraçosTraços característicoscaracterísticos dodo modelomodelo presidencialpresidencial: O
chefe de Estado goza de legitimidade democrática;
O Presidente da República não é uma figura
meramente simbólica, gozando, pelo contrário, de
alguns poderes políticos efectivos (por exemplo, o
poder de veto sobre as leis e o poder de convocar
referendos);

�� TraçosTraços distintivosdistintivos dodo sistemasistema francêsfrancês (modelo(modelo dede
pendorpendor presidencial)presidencial) ee dodo sistemasistema portuguêsportuguês
(modelo(modelo dede pendorpendor parlamentar)parlamentar)::

� 1111)))) O Presidente francês preside habitualmente ao
Conselho de Ministros, o Presidente português
apenas quando é convidado pelo Governo;

� 2222)))) O Presidente francês exerce poderes
preponderantes nos domínios da política externa e
da defesa, o Presidente português não tem uma
intervenção decisiva nestas matérias;

� 3333)))) Os actos mais importantes do Presidente francês
não exigem uma co-responsabilização do Governo;
no modelo português existe o importante instituto
da referenda ministerial que funciona como um
pocket veto do Governo aos actos do Presidente da
República.
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� Uma leitura menos cuidada do texto constitucional 
levaria a considerar  que as competências previstas no 
artigo 80.º da Constituição correspondem a poderes que 
o Presidente exerce sem necessitar da intervenção 
política de outro órgão do Estado e o artigo 81.º 
enquadra actos que determinam a interacção das 
funções presidenciais com outros órgãos do Estado.

� Todavia, mediante uma leitura mais atenta, verificamos 
que o legislador constituinte incluiu no artigo 80.º 
competências que determinam a colaboração de outros 
órgãos para efectivar o exercício das funções 
presidenciais (ex. art. 80.º, al. g). Por outro o art. 81.º 
comtempla competências que o Presidente exerce de 
forma própria e sem necessidade de colher o 
assentimento ou opinião de qualquer outro órgão do 
Estado (ex. art. 81.º, al. j).

� As melhores regras da legística
aconselhariam, na esteira de vários autores
estrangeiros, que o legislador constituinte
tivesse organizado os poderes do Presidente
mediante a dicotomia entre:

� A) PoderesPoderes própriospróprios – Actos que o Presidente
pode praticar sem colher o assentimento,
positivo ou negativo, consultar ou auscultar
qualquer outro órgão do estado.

� B) PoderesPoderes partilhadospartilhados – Actos que o
Presidente só pode praticar mediante o
consentimento ou consulta de outro órgão
do Estado.
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� A) Poderes do P.R. em relação ao Governo

� Nomear o Primeiro-Ministro, "ouvidos os partidos 
representados na Assembleia  Nacional e tendo em conta os 
resultados eleitorais“;

� Nomear ou exonerar, os restantes membros do Governo, "sob 
proposta do Primeiro-Ministro“;

� Demitir o Governo, ouvido o Conselho de Estado, quando tal 
se torne necessário para assegurar o regular funcionamento 
das instituições democráticas (o que significa que não o pode 
fazer simplesmente por falta de confiança política);

� Presidir ao Conselho de Ministros, quando o Primeiro-Ministro 
lho solicitar.

� Pedir informações ao Primeiro-Ministro sobre a condução da 
política interna e externa do país, na medida em que este é 
politicamente responsável perante o P.R. (poder informal ou 
implícito).

� B) Poderes do P.R. em relação à Assembleia Nacional 

� Dissolver a Assembleia Nacional com respeito por
certos limites temporais e circunstanciais (crise
institucional grave que impeça o normal
funcionamento das instituições democráticas),
mediante parecer favorável do Conselho de Estado;

� Convocar extraordinariamente a Assembleia
Nacional, de forma a que esta reúna, para se ocupar
de assuntos específicos, fora do seu período normal
de funcionamento.

� Dirigir mensagens à Assembleia Nacional,
chamando assim a atenção para qualquer assunto
que reclame, no seu entender, uma intervenção do
Parlamento.
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� C) Competência política primordial do P.R. 

� Ao Presidente não compete, legislar, mas compete-lhe
sim promulgar e mandar publicar, as leis da Assembleia
Nacional e os Decretos-Leis ou Decretos
Regulamentares do Governo.

�� RelativamenteRelativamente aosaos actosactos normativosnormativos dodo governogoverno, não
podem estes produzir quaisquer efeitos jurídicos sem a
co-responsabilização política do P.R., na medida em a
falta de promulgação é uma “barreira inultrapassável”
para o órgão executivo quando assume a veste de
legislador. (Pocket Veto).

�� QuandoQuando sese verifiqueverifique umauma discordânciadiscordância dodo PP..RR.. comcom asas
opçõesopções legislativaslegislativas dada AssembleiaAssembleia NacionalNacional temos
aquilo que podemos considerar “dois obstáculos
presidenciais” que o parlamento pode ultrapassar
mediante o cumprimento de algumas condições:

�� VetoVeto jurídicojurídico – Quando tiver dúvidas sobre a
inconstitucionalidade do diploma pode o P.R.
requerer a fiscalização preventiva ao Tribunal
Constitucional;

�� VetoVeto PolíticoPolítico - Manifesta, através de mensagem
fundamentada, uma oposição política ao conteúdo
ou oportunidade do acto legislativo. O P.R. pode
vetar mesmo depois de o Tribunal Constitucional
ter concluído, em fiscalização preventiva, não haver
inconstitucionalidade do diploma.

�� EsteEste vetoveto políticopolítico éé absolutoabsoluto quantoquanto aosaos actosactos
normativosnormativos dodo Governo,Governo, masmas éé relativorelativo nono casocaso dosdos
diplomasdiplomas emanadosemanados pelapela AssembleiaAssembleia Nacional,Nacional, poispois
estaesta podepode “ultrapassar“ultrapassar estaesta barreirabarreira presidencial”presidencial”
mediantemediante umauma maioriamaioria qualificadaqualificada dodo parlamentoparlamento..
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� Nacionalidade São –Tomense.

� Renúncia a outra nacionalidade.

� Residência permanente no território nacional.

� Necessidade de suspensão do mandato de deputado para ser 
candidato a P.R.

� Exoneração de um Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional pelo 
P.R. e substituição deste Juiz em pleno período eleitoral.

� 1- Ao contrário da opinião que tem sido veiculada pela comunidade
jurídica nacional e internacional, considero que o sistema de
organização política São-Tomense previsto na Constituição configura
um modelo misto de pendor presidencial (semipresidencialismo):

� A) A experiência política e tradição jurídico-constitucional demonstra
que o Presidente São-Tomense tem uma intervenção política
bastante mais efectiva do que o Presidente português, mesmo após a
revisão de 2003;

� B) O Presidente São-Tomense exerce poderes preponderantes nos
domínios da política externa e da defesa ao contrário do Presidente
Português, tudo porque a Constituição São-Tomense confere no
artigo 82.º al. a) e e) dois poderes ao Presidente São-Tomense que
não são atribuídos ao Presidente português pela Lei Fundamental
portuguesa.

� C) Inexistência no sistema constitucional São-Tomense do instituto
da referenda ministerial, traço característico do modelo parlamentar.
Este Instituto condiciona a actuação do P.R. português no
desempenho das funções, “enfraquecendo” decisivamente a sua
intervenção na vida política do país e determina um maior
comprometimento com as posições políticas dos outros órgãos de
soberania.
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� 2 – A adopção da distinção entre poderes próprios e poderes
partilhados na próxima revisão constitucional permitiria:

� A) Compreender de forma mais clara a teoria da separação e
interdependência de poderes que enforma o nosso sistema
político;

� B) Identificar imediatamente os actos que são da exclusiva
responsabilidade política do Presidente, daqueles em que este
necessita da colaboração de outros órgãos do Estado para
concretizar as suas convicções políticas;

� C) Facilitar a leitura do texto constitucional aos cidadãos que
são leigos em questões jurídicas e que, maioritariamente, têm
de eleger o representante da nação sem muitas vezes
compreenderem quais os verdadeiros poderes que este pode
exercer no “jogo político-constitucional”.

� 3 – O Presidente da República é um órgão de Soberania
(artigo 68.º Constituição); com legitimidade democrática
directa e importantes funções político-institucionais.

� O principal poder do Presidente reside na função moderadora
e fiscalizadora do regular funcionamento das instituições
democráticas; embora o Chefe de Estado disponha também,
para além destas funções, de verdadeiras competências de
direcção política, nomeadamente em casos de crises políticas,
em tempos de estado de excepção ou em matérias de defesa
e relações internacionais).

� A qualificação do Presidente como "representante da
República" e "garante da independência nacional" fazem com
que o Presidente, não exercendo funções executivas directas,
possa ter, assim, um papel político activo e conformador.

� Para finalizar, no exercício das suas funções deve o mais alto
representante da nação assumir posições guiadas pelo bom
senso, justas e procurar obter consensos alargados mesmo
em relação a actos que não impliquem o consentimento ou
consulta de outros órgãos do estado, pois, no limite,
impende sobre os seus ombros a responsabilidade de ser o
representante máximo de todos os São-Tomenses.
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��OBRIGADO PELA ATENÇÃOOBRIGADO PELA ATENÇÃO


