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Artigo 46.º 
Liberdade de associação 

1. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer 
autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a 
violência e os respectivos fins não sejam contrários à lei penal.  

2. As associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das 
autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas 
actividades senão nos casos previstos na lei e mediante decisão judicial.  

3. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação nem coagido por 
qualquer meio a permanecer nela.  

4. Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou 
paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. 

Artigo 51.º 
Associações e partidos políticos 

1. A liberdade de associação compreende o direito de constituir ou 
participar em associações e partidos políticos e de através deles concorrer 
democraticamente para a formação da vontade popular e a organização do 
poder político.  

2. Ninguém pode estar inscrito simultaneamente em mais de um partido político 
nem ser privado do exercício de qualquer direito por estar ou deixar de estar 
inscrito em algum partido legalmente constituído.  

3. Os partidos políticos não podem, sem prejuízo da filosofia ou ideologia 
inspiradora do seu programa, usar denominação que contenha expressões 
directamente relacionadas com quaisquer religiões ou igrejas, bem como emblemas 
confundíveis com símbolos nacionais ou religiosos.  

4. Não podem constituir-se partidos que, pela sua designação ou pelos seus 
objectivos programáticos, tenham índole ou âmbito regional.  

5. Os partidos políticos devem reger-se pelos princípios da transparência, da 
organização e da gestão democráticas e da participação de todos os seus membros.  

6. A lei estabelece as regras de financiamento dos partidos políticos, 
nomeadamente quanto aos requisitos e limites do financiamento público, bem como 
às exigências de publicidade do seu património e das suas contas. 

 
 
 



Artigo 63.º 
Segurança social e solidariedade 

1. Todos têm direito à segurança social.  

2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de 
segurança social unificado e descentralizado, com a participação das 
associações sindicais, de outras organizações representativas dos 
trabalhadores e de associações representativas dos demais beneficiários.  

3. O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, 
viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de 
falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho.  

4. Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das 
pensões de velhice e invalidez, independentemente do sector de actividade em que 
tiver sido prestado.  

5. O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a actividade e o funcionamento das 
instituições particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse 
público sem carácter lucrativo, com vista à prossecução de objectivos de 
solidariedade social consignados, nomeadamente, neste artigo, na alínea b) do n.º 
2 do artigo 67.º, no artigo 69.º, na alínea e) do n.º 1 do artigo 70.º e nos artigos 
71.º e 72.º. 

Artigo 67.º 
Família 

1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à protecção da 
sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a 
realização pessoal dos seus membros.  

2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família:  

a) Promover a independência social e económica dos agregados familiares;  

b) Promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e 
de outros equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política 
de terceira idade;  

c) Cooperar com os pais na educação dos filhos;  

d) Garantir, no respeito da liberdade individual, o direito ao planeamento 
familiar, promovendo a informação e o acesso aos métodos e aos meios que 
o assegurem, e organizar as estruturas jurídicas e técnicas que permitam o 
exercício de uma maternidade e paternidade conscientes;  

e) Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a 
dignidade da pessoa humana;  

f) Regular os impostos e os benefícios sociais, de harmonia com os encargos 
familiares;  

g) Definir, ouvidas as associações representativas das famílias, e 
executar uma política de família com carácter global e integrado; 



h) Promover, através da concertação das várias políticas sectoriais, a 
conciliação da actividade profissional com a vida familiar. 

Artigo 70.º 
Juventude 

1. Os jovens gozam de protecção especial para efectivação dos seus direitos 
económicos, sociais e culturais, nomeadamente:  

a) No ensino, na formação profissional e na cultura;  

b) No acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança social;  

c) No acesso à habitação;  

d) Na educação física e no desporto;  

e) No aproveitamento dos tempos livres.  

2. A política de juventude deverá ter como objectivos prioritários o 
desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua 
efectiva integração na vida activa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à 
comunidade.  

3. O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as 
organizações de moradores, as associações e fundações de fins culturais e 
as colectividades de cultura e recreio, fomenta e apoia as organizações 
juvenis na prossecução daqueles objectivos, bem como o intercâmbio 
internacional da juventude. 

Artigo 77.º 
Participação democrática no ensino 

1. Os professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das 
escolas, nos termos da lei.  

2. A lei regula as formas de participação das associações de professores, 
de alunos, de pais, das comunidades e das instituições de carácter 
científico na definição da política de ensino. 
 

Artigo 79.º 
Cultura física e desporto 

1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.  

2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e 
colectividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática 
e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência 
no desporto.  

Artigo 164.º 
Reserva absoluta de competência legislativa 

É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes 
matérias:  



a) Eleições dos titulares dos órgãos de soberania;  

b) Regimes dos referendos;  

c) Organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional;  

d) Organização da defesa nacional, definição dos deveres dela decorrentes e 
bases gerais da organização, do funcionamento, do reequipamento e da 
disciplina das Forças Armadas;  

e) Regimes do estado de sítio e do estado de emergência;  

f) Aquisição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa;  

g) Definição dos limites das águas territoriais, da zona económica exclusiva 
e dos direitos de Portugal aos fundos marinhos contíguos;  

h) Associações e partidos políticos;  

i) Bases do sistema de ensino;  

j) Eleições dos deputados às Assembleias Legislativas das regiões 
autónomas;  

l) Eleições dos titulares dos órgãos do poder local ou outras realizadas por 
sufrágio directo e universal, bem como dos restantes órgãos constitucionais;  

m) Estatuto dos titulares dos órgãos de soberania e do poder local, bem 
como dos restantes órgãos constitucionais ou eleitos por sufrágio directo e 
universal;  

n) Criação, extinção e modificação de autarquias locais e respectivo regime, 
sem prejuízo dos poderes das regiões autónomas;  

o) Restrições ao exercício de direitos por militares e agentes militarizados 
dos quadros permanentes em serviço efectivo, bem como por agentes dos 
serviços e forças de segurança;  

p) Regime de designação dos membros de órgãos da União Europeia, com 
excepção da Comissão;  

q) Regime do sistema de informações da República e do segredo de Estado;  

r) Regime geral de elaboração e organização dos orçamentos do Estado, das 
regiões autónomas e das autarquias locais;  

s) Regime dos símbolos nacionais;  

t) Regime de finanças das regiões autónomas;  

u) Regime das forças de segurança;  

v) Regime da autonomia organizativa, administrativa e financeira dos 
serviços de apoio do Presidente da República. 



Artigo 165.º 
Reserva relativa de competência legislativa 

1. É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as 
seguintes matérias, salvo autorização ao Governo:  

a) Estado e capacidade das pessoas;  

b) Direitos, liberdades e garantias;  

c) Definição dos crimes, penas, medidas de segurança e respectivos 
pressupostos, bem como processo criminal;  

d) Regime geral de punição das infracções disciplinares, bem como dos 
actos ilícitos de mera ordenação social e do respectivo processo;  

e) Regime geral da requisição e da expropriação por utilidade pública;  

f) Bases do sistema de segurança social e do serviço nacional de saúde;  

g) Bases do sistema de protecção da natureza, do equilíbrio ecológico e do 
património cultural;  

h) Regime geral do arrendamento rural e urbano;  

i) Criação de impostos e sistema fiscal e regime geral das taxas e demais 
contribuições financeiras a favor das entidades públicas;  

j) Definição dos sectores de propriedade dos meios de produção, incluindo a 
dos sectores básicos nos quais seja vedada a actividade às empresas 
privadas e a outras entidades da mesma natureza;  

l) Meios e formas de intervenção, expropriação, nacionalização e 
privatização dos meios de produção e solos por motivo de interesse público, 
bem como critérios de fixação, naqueles casos, de indemnizações;  

m) Regime dos planos de desenvolvimento económico e social e composição 
do Conselho Económico e Social;  

n) Bases da política agrícola, incluindo a fixação dos limites máximos e 
mínimos das unidades de exploração agrícola;  

o) Sistema monetário e padrão de pesos e medidas;  

p) Organização e competência dos tribunais e do Ministério Público e 
estatuto dos respectivos magistrados, bem como das entidades não 
jurisdicionais de composição de conflitos;  

q) Estatuto das autarquias locais, incluindo o regime das finanças locais;  

r) Participação das organizações de moradores no exercício do poder local;  

s) Associações públicas, garantias dos administrados e 
responsabilidade civil da Administração;  



t) Bases do regime e âmbito da função pública;  

u) Bases gerais do estatuto das empresas públicas e das fundações 
públicas;  

v) Definição e regime dos bens do domínio público;  

x) Regime dos meios de produção integrados no sector cooperativo e social 
de propriedade;  

z) Bases do ordenamento do território e do urbanismo;  

aa) Regime e forma de criação das polícias municipais.  

2. As leis de autorização legislativa devem definir o objecto, o sentido, a extensão e 
a duração da autorização, a qual pode ser prorrogada.  

3. As autorizações legislativas não podem ser utilizadas mais de uma vez, sem 
prejuízo da sua execução parcelada.  

4. As autorizações caducam com a demissão do Governo a que tiverem sido 
concedidas, com o termo da legislatura ou com a dissolução da Assembleia da 
República.  

5. As autorizações concedidas ao Governo na lei do Orçamento observam o 
disposto no presente artigo e, quando incidam sobre matéria fiscal, só caducam no 
termo do ano económico a que respeitam. 

 
Artigo 247.º 
Associação 

As freguesias podem constituir, nos termos da lei, associações para administração 
de interesses comuns. 

Artigo 253.º 
Associação e federação 

Os municípios podem constituir associações e federações para a administração de 
interesses comuns, às quais a lei pode conferir atribuições e competências próprias. 

Artigo 267.º 
Estrutura da Administração 

1. A Administração Pública será estruturada de modo a evitar a 
burocratização, a aproximar os serviços das populações e a assegurar a 
participação dos interessados na sua gestão efectiva, designadamente por 
intermédio de associações públicas, organizações de moradores e outras 
formas de representação democrática.  

2. Para efeito do disposto no número anterior, a lei estabelecerá adequadas formas 
de descentralização e desconcentração administrativas, sem prejuízo da necessária 
eficácia e unidade de acção da Administração e dos poderes de direcção, 
superintendência e tutela dos órgãos competentes.  



3. A lei pode criar entidades administrativas independentes.  

4. As associações públicas só podem ser constituídas para a satisfação de 
necessidades específicas, não podem exercer funções próprias das 
associações sindicais e têm organização interna baseada no respeito dos 
direitos dos seus membros e na formação democrática dos seus órgãos.  

5. O processamento da actividade administrativa será objecto de lei especial, que 
assegurará a racionalização dos meios a utilizar pelos serviços e a participação dos 
cidadãos na formação das decisões ou deliberações que lhes disserem respeito.  

6. As entidades privadas que exerçam poderes públicos podem ser sujeitas, nos 
termos da lei, a fiscalização administrativa.  

 
Artigo 270.º 

Restrições ao exercício de direitos 

A lei pode estabelecer, na estrita medida das exigências próprias das respectivas 
funções, restrições ao exercício dos direitos de expressão, reunião, manifestação, 
associação e petição colectiva e à capacidade eleitoral passiva por militares e 
agentes militarizados dos quadros permanentes em serviço efectivo, bem como por 
agentes dos serviços e das forças de segurança e, no caso destas, a não admissão 
do direito à greve, mesmo quando reconhecido o direito de associação sindical. 

Artigo 288. 
Limites materiais da revisão 

As leis de revisão constitucional terão de respeitar:  

a) A independência nacional e a unidade do Estado;  

b) A forma republicana de governo;  

c) A separação das Igrejas do Estado;  

d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;  

e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e 
das associações sindicais;  

f) A coexistência do sector público, do sector privado e do sector 
cooperativo e social de propriedade dos meios de produção;  

g) A existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista;  

h) O sufrágio universal, directo, secreto e periódico na designação dos 
titulares electivos dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do 
poder local, bem como o sistema de representação proporcional;  

i) O pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos 
políticos, e o direito de oposição democrática;  

j) A separação e a interdependência dos órgãos de soberania;  



l) A fiscalização da constitucionalidade por acção ou por omissão de normas 
jurídicas;  

m) A independência dos tribunais;  

n) A autonomia das autarquias locais;  

o) A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores 


