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 processo de revisão constitucional é sui generis, 
pois resultou de um acordo político alcançado en-
tre Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presi-
dente da República, e o Líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama. 

Este acordo tinha como objectivo pôr fim o “conflito ar-
mado”, que foi desencadeada pela Renamo em protestos contra 
os resultados das eleições de 2014. 

No processo de diálogo político, que depois evoluiu para 
uma negociação a Renamo tinha como principal exigência “go-
vernar nas províncias onde teve maioria” ou “indicar Governa-
dores para a províncias onde teve maioria”, uma exigência que 
não tinha enquadramento legal, pois as eleições de 2014 não vi-
savam a eleição de Governadores provinciais, mas sim a eleição 
do Presidente da República, da Assembleia da República e das 
Assembleias Provinciais, uma previsão constitucional para elei-
ção de Governadores Provinciais. 

A primeira tentativa de uma iniciativa legislativa para 
acomodar as exigências da Renamo foi o projecto de lei para a 
criação das autarquias provinciais, que foi apresentada pela Re-
namo e não foi aprovada por ter sido considerada inconstitucio-
nal pela Assembleia da República. 

Este projecto de lei foi apresentada pela Renamo apôs 
dois encontros realizados em dois dias, a 7 de Fevereiro de 2015, 
entre o Presidente da República Filipe Nyusi e o Líder da Re-
namo na Cidade de Maputo. 

Este primeiro encontro permitiu que os Deputados da Re-
namo fossem tomar posse na Assembleia da República, contra a 
posição inicial que a Renamo havia assumido de não tomar 
posse, em protesto contra os resultados eleitorais. 

O primeiro encontro entre o Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi e o Líder da Renamo, Afonso Dhlakama, permitiu 
ainda reafirmar os princípios estruturantes que já fazem escola 
no processo de resolução de conflitos em Moçambique, 

O
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designadamente: 
 A opção pelo diálogo como a melhor via de resolução de 

conflitos; 
 O princípio de que o processo de resolução de conflitos deve 

seguir os trâmites legais; 
 A necessidade do respeito pelos órgãos legalmente estabe-

lecidos; 
 As negociações não devem partir do paradigma zero, devem 

decorrer no quadro dos órgãos, instituições e da ordem ju-
rídica existente. 

No alto interesse de restaurar a paz, o Governo “sofisti-
cou” as exigências da Renamo dando um cunho, forma e conte-
údo constitucional de modo a garantir que tivesse um enquadra-
mento jurídico. Foi neste âmbito que em vez de discutir a exi-
gência da Renamo para governar ou indicar Governadores nas 
províncias onde considerava que havia ganho, estruturou uma 
ideia de descentralização. 
 
2. DO ACORDO POLÍTICO PARA A REVISÃO CONS-
TITUCIONAL DE 2018 
 

O acordo político alcançado em 2018, foi fruto de um 
processo do diálogo político que iniciou em 2015, primeiro atra-
vés de um contacto directo entre o Presidente da República e o 
Líder da Renamo. Apôs o primeiro encontro entre ambos, foram 
constituídas delegações das duas partes que prosseguiram com o 
diálogo. Em Dezembro de 2017, o Presidente da República to-
mou a decisão de iniciar um diálogo directo com o Líder da Re-
namo. Com o início do diálogo directo, em uma semana chegou-
se a um acordo para uma cessação das hostilidades por uma se-
mana, para facilitar o processo do diálogo que já havia evoluído 
para um formato de negociações ao mais alto nível. A trégua foi 
estendida duas vezes por 60 dias. 

A evolução das negociações entre o Presidente da 



_666________RJLB, Ano 7 (2021), nº 6 
 

 

República e o Líder da Renamo, levou a que o diálogo ganhasse 
um novo figurino e uma objectivação da agenda.  

A agenda compreendia dois pontos: a descentralização e 
a o desarmamento da Renamo. Em Fevereiro de 2017 foram cri-
adas duas equipes para desenvolver as negociações, a comissão 
sobre assuntos militares e a comissão sobre a descentralização. 
Sobre os assuntos militares, vide o anexo 10 

O acordo não chegou a ser reduzido a forma escrita de 
um documento assinado por ambos por razões circunstanciais. 

O conteúdo do acordo foi comunicado à Nação pelo Pre-
sidente da República no dia 7 de Fevereiro de 2018, através de 
uma declaração à imprensa. 

Após esta comunicação, o acordo foi transformado em 
uma proposta de revisão constitucional que foi depositada na 
Assembleia da República no dia 9 de Fevereiro de 2018. 

O acordo não foi entre a FRELIMO e a RENAMO mas 
entre o Presidente da República e o Líder da Renamo. 

Uma das questões que se levanta é sobre a natureza jurí-
dica deste acordo, se é de natureza privada ou pública, para daí 
entender se a Assembleia da República, embora seja um órgão 
soberano deveria ou não se sentir “moralmente” vinculado a este 
acordo. 

Na verdade, pelo critério dos sujeitos e pelo critério do 
objecto entende-se que se trata de uma acordo de natureza pú-
blica, pois tem como signatários, por um lado o Presidente da 
República, que é o mais alto magistrado da Nação que nos ter-
mos da Constituição simboliza a unidade nacional, é o Chefe de 
Estado e Chefe do Governo e por outro lado o Líder da Renamo, 
que tem um estatuto jurídico definido por lei como Presidente 
do maior partido da oposição. Pelo critério do objecto também 
se depreende que é público pois a paz é um bem público. 
 
3. DA PONTUALIDADE DA REVISÃO CONSTITUCI-
ONAL DE 2018 
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A proposta de Revisão Constitucional foi apelidada for-

malmente como pontual. Na verdade a pontualidade da presente 
revisão é apenas formal, no sentido de que não se pretende abrir 
um processo ordinário de revisão global da Constituição, preten-
dia-se apenas rever as disposições constitucionais e rever as dis-
posições constitucionais e introduzir novas no sentido de viabi-
lizar juridicamente o acordo político. 

Do ponto de vista do seu impacto ela não é pontual, é 
profunda e com alcance geral que altera a configuração da orga-
nização e funcionamento do Estado, com mais ênfase para os 
níveis provincial e distrital, o que configura uma reforma do Es-
tado, com a alteração na natureza jurídica dos órgãos provinciais 
e distritais, criação de novos órgãos e redefinição das atribuições 
e competências dos órgãos ao nível provincial e distrital. 

A necessidade de atribuição de poderes a órgãos de go-
vernação descentralizada provinciais significou também a ne-
cessidade de reconfiguração dos poderes de Governação Cen-
tral. 
 
4. DO DEBATE PÚBLICO SOBRE A PROPOSTA DE 
REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 2018 
 

Algumas organizações da sociedade civil reclamaram, e 
com legitimidade, o direito de participarem no debate em torno 
da proposta de revisão constitucional, aliais é uma apanágio da 
democracia parlamentar moçambicana realizar debates de aus-
cultação pública sobre as revisões constitucionais. 

Contudo, este procedimento tão importante, enquanto o 
exercício da cidadania e da participação política não poderia re-
alizar nas circunstâncias em que aconteceu o processo de revisão 
constitucional. 

Na verdade, o processo de alteração constitucional não 
configura um processo ordinário e típico de Revisão 
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Constitucional propriamente dita. Foi mais um processo de via-
bilizar juridicamente um acordo político visando o alcance de 
uma paz que se pretende que seja definitiva. 

Em qualquer processo de conflito, os protagonistas do 
conflito são também protagonistas da solução do mesmo. 

Neste contexto, a presente revisão constitucional não 
obsta a que em tempo oportuno, provavelmente na próxima le-
gislatura possa abrir um processo ordinário de revisão geral da 
Constituição da República, cm mais ampla participação dos ci-
dadãos e das organizações da sociedade civil. Aliais, este pro-
cesso ordinário de revisão global da Constituição da República 
já havia sido iniciado na VII Legislatura e não foi concluído por 
falta de consensos políticos. 
 
5. FOI APROVADA UMA NOVA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA DE 2018? 
 

Não temos uma nova Constituição. A Assembleia da Re-
pública não aprovou uma nova Constituição, aprovou sim uma 
lei de revisão pontual da Constituição da República. 

Não tendo sido aprovada uma nova Constituição da Re-
pública e não tendo havido uma revisão que mude a identidade 
da Constituição, a Constituição de 2004 continua em vigor. 

Em termos de identidade continuaremos a chamar esta 
Constituição como sendo a Constituição de 2004, pois mantêm-
se a sua identidade. 

Em obediência ao disposto no artigo 296 da Constituição 
da República, as alterações feitas foram inseridas no lugar pró-
prio, mediante as substituições, supressões e os aditamentos ne-
cessários. Assim, foi harmonizada a Constituição no seu novo 
texto e publicada conjuntamente com a lei de revisão. 

No processo de revisão constitucional a Assembleia da 
república agiu no quadro do poder constituído, por isso respeitou 
a forma, procedimentos, regras e limites estabelecidos pela 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 6________669_ 
 

 

própria Constituição da República para o exercício do poder 
constituído, pelo qual o resultado não poderia dar lugar a uma 
nova Constituição da República. 

Estaríamos em face de uma nova Constituição da Repú-
blica se tivesse acontecido uma das seguintes situações: 

-Se a Assembleia da República tivesse assumido poderes 
constituintes para a criação de uma nova Constituição da Repú-
blica; 

-Se tivesse sido aberto um processo ordinário para uma 
revisão global da Constituição da República, com ampla partici-
pação pública de partidos políticos, organizações da sociedade 
civil, instituições académicas, sector privado e dos cidadãos em 
geral; 

-Se tivesse uma situação de dupla revisão, ou preterição 
dos limites de revisão constitucional. 

Portanto, o Presidente da República submeteu uma Pro-
posta de Revisão Pontual da Constituição da República e por 
conseguinte a Assembleia da República aprovou uma lei de re-
visão pontual da Constituição da República, e por conseguinte o 
Presidente da república não promulgou uma nova Constituição 
da República, mas sim Lei de Revisão Pontual da Constituição 
da República. 

Portanto houve mudanças na Constituição da República, 
mas, não mudanças da Constituição da República. 

Neste contexto, não tendo havido mudança de Constitui-
ção, mantém-se a identidade constitucional de 2004, pelo que a 
Constituição em vigor é a Constituição de 2004 e é assim como 
ela deve ser designada 
 
6. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ESTRUTURAN-
TES NÃO ALTERADOS 
 

Não houve uma alteração dos princípios estruturante da 
Constituição e caracterizadores do Estado Moçambicano, por 
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isso mantem-se a identidade essencial da Constituição de 2004. 
A Assembleia da República, agiu dentro dos limites fixados para 
uma revisão constitucional, agiu no quadro de um poder consti-
tuído, pelo que houve mudanças na Constituição e não mudança 
da Constituição. 

 A Revisão Constitucional de 2018, respeitou e manteve 
os princípios estruturantes da Constituição de 2004, designada-
mente: 
a) Unidade Nacional e Unicidade do Estado 
b) O Princípio de Estado de Direito Democrático; 
c) Os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cida-

dãos; 
d) Princípio da Descentralização Administrativa; 
e) A forma republicana do Governo e o actual sistema de Go-

verno; 
f) É reafirmado o princípio do sufrágio universal, pessoal, di-

recto e periódico, para a eleição dos titulares dos órgãos 
electivos a todos os níveis; 

g) É constitucionalizado o princípio do gradualismo, no pro-
cesso de descentralização; 

h) É reafirmado o princípio da Tutela do Estado sobre os ór-
gãos descentralizados; 

i) O carácter pluralista dos Estado; 
j) A laicidade do Estado.  

 
DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA DESCENTRALIZAÇÃO 

 
São definidos os limites da descentralização não sendo 

objecto de descentralização as matérias de exclusiva responsa-
bilidade dos órgãos de soberania, dos órgãos e instituições cen-
trais do Estado, por exemplo: (i) a definição e organização do 
território; (ii) a defesa nacional, a segurança e ordem pública; 
(iii) a fiscalização das fronteiras; (iv) a emissão de moeda; (v) as 
relações diplomáticas; (vi) os recursos minerais e energia; (vii) 
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bem como os recursos naturais situados no solo e no subsolo, 
nas águas interiores e no mar territorial, na plataforma continen-
tal e na zona exclusiva; (viii) a criação e alteração dos impostos, 
entre outras.  
 
7. PRINCIPAIS INOVAÇÕES E ALTERAÇÕES INTRO-
DUZIDAS PELA REVISÃO CONSTITUCIONAL DE 2018 
 
7.1. PRINCIPAIS SUPRESSÕES 
 

Foram suprimidos: 
 O capítulo pertinente aos órgãos locais do Estado; 
 O capítulo atinente aos Governos Provinciais, deixando de 

existirem os Governos Provinciais e Distritais; 
 O capítulo respeitante ao poder local.  

Em decorrência da Revisão Constitucional, foram intro-
duzidas na ordem constitucional as seguintes alterações: 
 
 AO NÍVEL DA DESCENTRALIZAÇÃO 
 

São instituídos três níveis de entidades descentralizadas: 
 Órgãos de Governação Descentralizada Provincial, que 

compreende o Governador de Província, o Conselho Pro-
vincial e a Assembleia Provincial. 

 Órgãos de Governação Descentralizada Distrital que com-
preendem o Administrador de Distrito, o Conselho Distrital 
e a Assembleia Distrital. 

 Autarquias locais que compreendem o Presidente da Autar-
quia, o Conselho Autárquico e a Assembleia Autárquica. 

Os órgãos de governação descentralizada provincial, dis-
trital e órgãos autárquicos gozam de autonomia administrativa, 
patrimonial e financeira. 

De referir que a autonomia dos órgãos descentralizados 
de governação provincial e distrital, não se confundem com a 
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autonomia territorial das províncias e dos distritos, pois o mo-
delo de descentralização adoptado é o da descentralização admi-
nistrativa e não político, pelo que a autonomia é conferida aos 
órgãos e não aos territórios e essa autonomia é administrativa, 
patrimonial e financeira exercida dentro dos limites fixados na 
Constituição e na lei, pois o poder legislativo e judicial continu-
arão centralizados, assim como as áreas de soberania continua-
rão a ser da responsabilidade exclusiva do Estado e configuram 
um limite à própria descentralização. 
 
 AO NÍVEL DA DESCENTRALIZAÇÃO  
 

Ao nível da Província é criado órgão de Secretário de Es-
tado para a Província, o qual tem a função de assegurar a reali-
zação das funções exclusivas e de soberania do Estado que não 
são objecto do processo de descentralização, sendo nomeado 
pelo Presidente da República. 

Ao nível do Distrito é criada a figura do Representante 
do Estado no Distrito. 

Mantém-se a representação do Estado junto das entida-
des descentralizadas. 
 
 NO DOMÍNIO DO SISTEMA ELEITORAL 
 

O Governador de Província e o Administrador de Distrito 
passam a ser eleitos. 

É introduzido um novo modelo de eleição por via de Ca-
beça de Lista para a eleição do Governador Provincial, Admi-
nistrador de Distrito e Presidente da Autarquia Local. 

Até 2024, o Administrador de Distrito é transitoriamente 
nomeado pelo Ministro que superintende a área da administra-
ção estatal consultado o Governador da Província. 

Em caso de impedimento definitivo do titular do órgão 
executivo não haverá eleições intercalares, pois a sucessão irá 
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obedecer a sequência da lista, sucedendo o membro da Assem-
bleia que figura como segundo na ordem da lista mais votada. 

Altera-se o regime de apuramento do vencedor, passando 
do sistema de maioria absoluta para uma maioria simples. 
 
 QUANTO AO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 
 

Caso a assembleia não aprove os principais instrumentos 
de governação o Plano e o Orçamento, diferentemente do mo-
delo anterior em que havia apenas a queda da assembleia e a 
convocação de eleições para a eleição apenas dos membros da 
Assembleia no modelo actual, não havendo aprovação do Plano 
e do Orçamento verifica-se a queda de todos os órgãos autárqui-
cos e a convocação de novas eleições e os novos órgãos eleitos 
não dão continuidade do mandato anterior, iniciam um novo ci-
clo, uma nova legislatura. 

A solução pela queda de todos os órgãos, é para evitar 
que haja dois cabeças de listas, um eleito na primeira eleição e 
outro na segunda eleição, pois o cabeça de lista da lista mais vo-
tada é o titular do órgão executivo. 
 
 NO DOMÍNIO DOS PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES 
 

É introduzido o Princípio da Subsidiariedade. 
Em termos gerais, o significado do princípio da subsidi-

ariedade reside na concessão de um determinado grau de auto-
nomia a uma autoridade subordinada a uma instância hierarqui-
camente superior, nomeadamente de uma autoridade local ao 
poder central, o que implica uma repartição de competências en-
tre diversos níveis de poder1.  
 
 QUANTO ÀS ASSEMBLEIAS PROVINCIAIS 
 

 
1www.europarl.europa.eu, o principio da subsidiariedade. 
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As Assembleias provinciais passam a estar sujeitas à tu-
tela administrativa do Estado e quadro do exercício do poder po-
dem ser dissolvidas pelo Governo nos termos do disposto no ar-
tigo 272 da Constituição da República. 
 
 QUANTO AO SISTEMA DE GOVERNO NOS ÓR-
GÃOS DESCENTRALIZADOS 
 

O sistema de Governo no modelo anterior era presiden-
cial. 

No actual modelo, o sistema do Governo tem poder para 
o parlamentar pois os governadores, administradores e presiden-
tes das autarquias não são eleitos individualmente, eles concor-
rem figurando como cabeça de lista dos candidatos a membros 
da Assembleia. 

Mas o elemento fundamental do sistema do Governo re-
side no poder que a Assembleia passou a ter para a demissão do 
Governador de província, Administrador do Distrito e do presi-
dente do conselho Autárquico. 
 
 QUANTO AOS PODERES DA ASSEMBLEIA PRO-
VINCIAL E DISTRITAL 
 

As Assembleias provinciais e distritais, passam a dispor 
de um poder regulamentar próprio. 
 
 PODER REGULAMENTAR 
 

O artigo 271 da CRM dispõe que “os órgãos de governa-
ção descentralizada e das autarquias locais dispõem de um poder 
regulamentar próprio, em conformidade com a Constituição da 
República, as leis e os regulamentos emanados das autoridades 
com poder tutelar”. 

 “O poder local implica (exige) (…) a dotação de poder 
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regulamentar próprio. Poder cujo âmbito se circunscreve à es-
fera de acção das Autarquias Locais respectivas…”2. Este poder 
regulamentar é uma expressão da autonomia local (autonomia 
normativa). O núcleo da autonomia local consiste no direito e na 
capacidade efectiva de as Autarquias Locais regularem e geri-
rem, nos termos da lei, sob a sua responsabilidade e nos interes-
ses das populações, os assuntos que lhe estão confiados (Carta 
Europeia da Autonomia Local, art. 3°). 

Da autonomia local resulta, assim, para os órgãos de go-
vernação descentralizada e as autarquias locais, uma série de di-
reitos/poderes, nomeadamente o poder regulamentar. De acordo 
com António Cândido de Oliveira, apenas se dá importância a 
este poder, imaginando-se a sua essência. Sem ele, refere, a li-
berdade de acção das autarquias estaria fortemente limitada, pois 
estas estariam impedidas de disciplinar determinadas matérias 
administrativas adaptando-as à sua realidade. Há quem veja a 
autonomia normativa como cerne da autonomia local. 

O poder regulamentar consiste no poder de aprovar regu-
lamentos administrativos, os quais são normas jurídicas aprova-
das pelas autarquias no exercício dos seus poderes administrati-
vos3. Daqui resulta que, do ponto de vista material, os regula-
mentos são normas jurídicas que enceram as características da 
generalidade e abstracção típicas dos actos normativos, tal como 
as leis. Do ponto de vista orgânico, os regulamentos são aprova-
dos por entidades administrativas. Do ponto de vista funcional 
os regulamentos são emanados no exercício da função adminis-
trativa. Do ponto de vista formal, podem apresentar-se de varias 
formas, nomeadamente e no que toca às Autarquias Locais, a 
forma de posturas das Autarquias Locais4. 

 
2 OLIVEIRA, António Cândido de (1993), ob, cit., p. 235 e ss. 
3 O regulamento é, na classificação de Marcelo Caetano, a “norma jurídica de caracter 
geral e execução permanente dimanada de uma autoridade administrativa sobre ma-
téria própria da sua competência” – Manual de Direito Administrativo, Tomo I, 10ª 
edição (1973), Lisboa, Coimbra Editora, p. 95 
4 DIAS, José Eduardo Figueiredo Dias, Oliveira, Fernanda Paula (2005), Almedina, 
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Existem vários critérios para se classificarem os regula-
mentos, no entanto, vamos referir-nos apenas ao critério da efi-
cácia jurídica e ao critério da dependência face à lei, de acordo 
com o critério da eficácia jurídica, os regulamentos podem ser 
internos ou externos. 

Os regulamentos internos são unilaterais, isto é, só obri-
gam a Administração Pública, faltando-lhes a bilateralidade ou 
alteridade. Fundamenta-se no poder hierárquico, não tendo que 
ser indicada a lei habilitante. Não estão sujeitos a requisitos es-
pecíficos de publicidade, sendo eficazes logo que conhecidos 
pelos seus destinatários. Não são impugnáveis contenciosa-
mente, nem estão sujeitos ao princípio da inderrogabilidade sin-
gular dos regulamentos5. 

No que se refere aos regulamentos externos, estes são bi-
laterais, isto é, vinculam a Administração Pública e os particula-
res ou entes públicos, gozando da característica de bilateralidade 
ou alteridade. Precisam sempre de uma norma legal habilitadora, 
devendo indicar a lei ao abrigo da qual são emanados. A sua efi-
cácia depende de publicitados e podem ser impugnados conten-
ciosamente, estando sujeitos ao princípio da inderrogabilidade 
singular dos regulamentos. Um acto administrativo que viole um 
regulamento externo é inválido-ilegal. O poder regulamentar ex-
terno não é um poder originário, mas um poder derivado, confe-
rido pela Constituição ou pela Lei, isto é, é um poder que se ba-
seia nas normas legais ou constitucionais, que em cada caso, atri-
buem competência regulamentar à entidades administrativas. A 
Constituição e a lei, confere os órgãos de governação descentra-
lizada e as autarquias locais uma competência genérica, isto é, 
tem competência regulamentar externa em todas as matérias 
que, por lei, lhe estejam confiadas6. 

 
Coimbra, p. 112. 
5 De acordo com este princípio da Administração não pode derrogar (afastar) a apli-
cação, em casos singulares, dos regulamentos em vigor  
6 DIAS, José Eduardo Figueiredo Dias, Oliveira, Fernanda Paula (2005), ob. cit., 
p.112. 
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Apesar das diferenças, os regulamentos internos são nor-
mas jurídicas, pois produzem efeitos jurídicos – efeitos discipli-
nares – podendo a sua violação originar um processo disciplinar 
e, consequentemente, uma sanção disciplinar. Relativamente aos 
regulamentos que têm como destinatários os funcionários há que 
distinguir os que são relativos aos seus direitos e deveres como 
funcionários, no âmbito da relação hierárquica, os quais são tra-
tados como regulamentos internos e os que são relativos ao seu 
estatuto, aos seus direitos e deveres como trabalhador por conta 
de outrem, os quais são tratados como regulamentos externos. A 
competência regulamentar interna, esta fundamenta-se no poder 
de auto-regulação das autarquias, não sendo necessária uma lei 
prévia que lhes confira este poder 7. 

Além dos regulamentos independentes (autónomos) re-
lativos às suas atribuições, os órgãos de governação descentrali-
zada a as Autarquias Locais podem fazer regulamentos indepen-
dentes baseados numa lei ordinária (fixa a competência subjec-
tiva e objectiva). – os regulamentos independentes autónomos  - 
posturas têm que respeitar a Constituição da República as leis e 
os regulamentos emanados de entidades com poder de tutela, 
têm que indicar a lei ao abrigo do qual são feitos8. 

Serão os regulamentos internos verdadeiros regulamen-
tos aprovados ao abrigo do poder regulamentar que resulta da 
autonomia local? Diríamos, depende! Por exemplo, um regula-
mento de organização dos serviços municipais ou do modo de 
actuação dos funcionários, não tem, necessariamente, aquela na-
tureza, isto porque qualquer entidade pública tem o poder de or-
ganizar o seu funcionamento e actuação, isto é, não é exclusivo 
das autarquias a aprovação deste tipo de regulamentos. No en-
tanto, estes regulamentos internos são, sempre, como referido, 
normas jurídicas, pois produzem efeitos jurídicos – efeitos dis-
ciplinares – a sua violação pode originar um processo disciplinar 

 
7 Ibidem. 
8 CAUPERS, João (2005), ob. Cit., p. 221 e ss. 
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e, consequentemente, uma sanção disciplinar9. 
Por se tratar do exercício de uma função administrativa, 

os regulamentos estão subordinados ao princípio da legalidade. 
Os regulamentos devem indicar expressamente as leis que visam 
regulamentar ou que definem a competência subjectiva e objec-
tiva para a sua emissão. Por um lado, nos regulamentos de exe-
cução, deve indicar-se, expressamente, qual a lei que remete 
para a sua regulamentação pelas Autarquias Locais e, por outro 
lado, nos regulamentos independentes deve indicar-se a lei que 
confere esse poder regulamentar às autarquias, bem como a lei 
que especifica que as autarquias têm competência na matéria do 
regulamento em causa, isto é, a competência subjectiva e objec-
tiva para a sua emissão10. 

As Autarquias Locais constituem o poder mais próximo 
dos cidadãos, que com atribuições diversas, prosseguem os fins 
públicos tendo em conta as especificidades locais. É, por isso, 
importante que as mesmas tenham ao seu dispor uma série de 
mecanismos que garantam, por um lado, a autonomia constitu-
cionalmente consagrada e, por outro, que possibilitem às autar-
quias satisfazer os seus fins11. 

Os regulamentos autónomos revelam que as autarquias 
podem regulamentar todas as matérias que estejam no âmbito 
das suas atribuições e essa regulamentação vai garantir um maior 
respeito pelo princípio de igualdade e os regulamentos de exe-
cução permitem que os actos legislativos sejam adaptados às re-
alidades locais pelas entidades que melhor as conhecem12. 

O poder regulamentar permite que, através de regula-
mentos, os órgãos de governação descentralizada possam, atra-
vés de medidas adequadas, ordenar a vida local, com vista a ob-
ter uma mais correcta satisfação das necessidades colectivas da 

 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
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respectiva colectividade13.         
 
8. ASPECTOS CENTRAIS SOBRE A DESCENTRALI-
ZAÇÃO 
 
 ESTADO UNITÁRIO 
 

Nos termos do disposto no artigo 8 da CRM, a República 
de Moçambique é um Estado unitário, orienta-se pelos princí-
pios da descentralização e subsidiariedade e respeita na sua or-
ganização e funcionamento a autonomia dos órgãos de governa-
ção provincial, distrital e das autarquias locais. 
 
 ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS CENTRAIS 
 

Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 139 da CRM 
“Os órgãos centrais têm, de forma geral, as atribuições relativas 
ao exercício da soberania, a normação das matérias do âmbito 
da lei e a definição de políticas nacionais”. O nº 2 do mesmo 
artigo estabelece que “Constituem atribuições dos órgãos cen-
trais, nomeadamente: […]a) as funções de soberania; […]b) a 
normação de matérias de âmbito da lei; […]c) a definição de po-
líticas nacionais; […]d) a realização da política unitária do Es-
tado; […]e) a representação do Estado ao nível provincial, dis-
trital e autárquico; […]f) a definição e organização do território; 
[…] g) a defesa nacional; […]h) a segurança e ordem públicas; 
[…] i) a fiscalização das fronteiras; […] j) a emissão de moeda; 
[…] k) as relações diplomáticas; […]l) os recursos minerais e 
energia; […]m) os recursos naturais situados no solo e no sub-
solo, nas águas interiores, no mar territorial, zona contígua ao 
mar territorial, na plataforma continental e na zona económica 
exclusiva; […]n) a criação e alteração dos impostos”. 
 

 
13 Idem. 
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 OBJECTIVOS DA DESCENTRALIZAÇÃO 
 

Nos termos do estatuído no artigo 267 da CRM A Des-
centralização tem como objectivos organizar a participação dos 
cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade 
e promover o desenvolvimento local, o aprofundamento e a con-
solidação da democracia, no quadro da unidade do Estado Mo-
çambicano e apoia-se na iniciativa e na capacidade das popula-
ções e actua em estreita colaboração com as organizações de par-
ticipação dos cidadãos. 
 
 REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NAS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS 
 

Nos termos do disposto no artigo 268 da CRM a descen-
tralização compreende os órgãos de governação descentralizada 
provincial e distrital e as autarquias locais. O Estado mantém nas 
entidades descentralizadas as suas representações para o exercí-
cio de funções exclusivas e de soberania, nos termos definidos 
por lei. 
 
 AUTONOMIA DOS ÓRGÃOS DE GOVERNAÇÃO 
DESCENTRALIZADA E DAS AUTARQUIAS LOCAIS 
 

O artigo 269 da CRM dispõe que “Os órgãos de gover-
nação descentralizada e das autarquias locais gozam de autono-
mia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da lei”. 

A autonomia é concedida aos órgãos e não aos territórios 
(províncias e distritos), isto é, não são as províncias e os distritos 
que são autónomos, mas sim os órgãos de governação descen-
tralizada provinciais e distritais é que são autónomos e autono-
mia é administrativa, patrimonial e financeira; a autonomia não 
é política, pelo que os órgãos de governação descentralizada pro-
vinciais e distritais não estão investidos de um poder legislativo, 
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mas sim regulamentar. 
 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DESCENTRALIZA-
ÇÃO  

 
Da conjugação do disposto no artigo 8 e do no 1 do artigo 

270 amos da CRM, a descentralização guia se pelos princípios 
da unicidade do Estado, prevalência do interesse nacional, sub-
sidiariedade, gradualismo e autonomia local. 
 
 LIMITES DA DESCENTRALIZAÇÃO 
 

Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 270 da CRM 
“A Descentralização respeita o Estado Unitário, a unidade naci-
onal, a soberania, a indivisibilidade e inalienabilidade do Estado 
e guia-se pelos princípios da prevalência do interesse nacional, 
subsidiariedade e gradualismo”. O nº 2 do mesmo artigo estabe-
lece que “Constituem atribuições dos órgãos centrais, nomeada-
mente: […] a)as funções de soberania; […] b) a normação de 
matérias de âmbito da lei; […] c) a definição de políticas nacio-
nais; […] d) a realização da política unitária do Estado; […] e) 
a representação do Estado ao nível provincial, distrital e autár-
quico; […] f) a definição e organização do território; […] g)  a 
defesa nacional; […] h)  a segurança e ordem públicas; […] i)  a 
fiscalização das fronteiras; […] j)  a emissão de moeda; […] k)  
as relações diplomáticas; […] l) os recursos minerais e energia; 
[…] m)  os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas 
águas interiores, no mar territorial, zona contígua ao mar territo-
rial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva; 
[…] n) a criação e alteração dos impostos”. 
 
 TUTELA ADMINISTRATIVA 
 

De acordo como plasmado no artigo 272 da CRM, os 
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órgãos de governação descentralizada provincial, distrital e das 
autarquias locais, estão sujeitos à tutela administrativa do Es-
tado. A tutela do Estado sobre as Assembleias Provinciais, dis-
tritais e autárquicas bem como dos respectivos órgãos executi-
vos consiste na verificação da legalidade dos actos administrati-
vos e de natureza financeira. Excepcionalmente, e nos casos ex-
pressamente previstos na lei, a tutela pode ainda incidir sobre o 
mérito das decisões emanadas pelos órgãos tutelados. 

As Assembleias Provinciais, distritais e autárquicas po-
dem, ser dissolvidas pelo Governo, em consequência de acções 
ou omissões graves previstos na lei. O decreto de dissolução 
emanado pelo Governo é sujeito à apreciação e deliberação do 
Conselho Constitucional, nos termos da lei. 
 
 DA DEMISSÃO DO GOVERNADOR ELEITO PELO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

De acordo com o disposto na alínea j) do artigo 158 da 
CRM “Compete ao Chefe do Estado no exercício da sua função: 
[…] demitir o Governador de Província (…) nos termos da 
Constituição”. 

Os termos do disposto no artigo 273 da CRM “1. O Pre-
sidente da República pode, ouvido o Conselho de Estado, demi-
tir o Governador de Província e o Administrador de Distrito nos 
seguintes casos: […] a) violação da Constituição; […] b) prática 
de actos atentatórios à unidade nacional; […] c) comprovada e 
reiterada violação das regras orçamentais e de gestão financeira; 
[…] d) condenação por crimes puníveis com pena de prisão 
maior. […] 2. O Despacho de demissão exarado pelo Presidente 
da República é sujeito apreciação pelo Conselho Constitucional, 
nos termos da lei”. 

O poder de demissão não se confunde com o poder de 
exoneração, pois a demissão enquadra-se no âmbito do exercício 
do poder sancionatório, enquanto que a exoneração se enquadra 
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no âmbito do exercício do poder discricionário. 
A legitimidade do Presidente da República decorre do 

facto de que nos termos do disposto no nº 1 do artigo 145 da 
CRM “1. O Presidente da República é o Chefe do Estado, sim-
boliza a unidade nacional, representa a Nação no plano interno 
e internacional e zela pelo funcionamento correcto dos órgãos 
do Estado. […] 2. O Chefe do Estado é o garante da Constitui-
ção”. 

Aliais não é inovadora a previsão do Presidente da Re-
pública poder demitir órgãos eleitos nos termos pois nos termos 
do disposto na e) no artigo 158 (antiga alínea e) do artigo 159), 
conjugado com o disposto no artigo 187 (antigo artigo 188) da 
CRM, o Presidente da República tem competências para dissol-
ver a Assembleia da República, caso rejeite, após o debate, o 
Programa do Governo. 
 
 ATRIBUIÇÕES DA GOVERNAÇÃO DESCENTRA-
LIZADA 
 

Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 276 “a gover-
nação descentralizada exerce funções em áreas, ou em medida, 
não atribuídas às autarquias locais, e que não sejam da compe-
tência exclusiva dos órgãos centrais, nomeadamente: […] a) 
agricultura, pescas, pecuária, silvicultura, segurança alimentar e 
nutricional; […] b) gestão de terra, na medida a determinar por 
lei; […] c) transportes públicos, na área não atribuída às autar-
quias; […] d) gestão e protecção do meio ambiente; […]e) flo-
restas, fauna bravia e áreas de conservação; […] f) habitação, 
cultura e desporto; […] g) saúde no âmbito de cuidados primá-
rios; […] h) educação, no âmbito do ensino primário do ensino 
geral e de formação técnico profissional básica; […] i) turismo, 
folclore, artesanato e feiras locais; […] j) hotelaria, não podendo 
ultrapassar o nível de três estrelas; […] k) promoção do investi-
mento local; […] l) água e saneamento; […] m) indústria e 
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comércio; […] n) estradas e pontes, que correspondam ao inte-
resse local provincial e distrital; […] o) prevenção e combate às 
calamidades naturais; […] p) promoção do desenvolvimento lo-
cal; […] q) planeamento e ordenamento territorial; […] r) de-
senvolvimento rural e comunitário; […]s) outras a serem deter-
minadas, por lei”. O nº 2 do mesmo artigo estatui que “a realiza-
ção das atribuições da governação descentralizada deve respeitar 
a política governamental traçada a nível central, no âmbito da 
política unitária do Estado”. O nº 3 do mesmo artigo preceitua 
que “a lei estabelece, expressamente, a divisão de competências 
entre a governação descentralizada e os órgãos centrais do Es-
tado ou seus representantes”. O nº 4 do mesmo artigo deixa para 
a lei definição da composição, organização, funcionamento e de-
mais competências. 
 
 ÓRGÃOS DA PROVÍNCIA 
 

Nos termos do disposto no artigo 277 da CRM São ór-
gãos da Província a Assembleia Provincial, o Governador de 
Província e o Conselho Executivo Provincial. O Representante 
do Estado é um órgão de representação do Estado na Província 
nas áreas exclusivas e de soberania do Estado. 
 
o ASSEMBLEIAS PROVINCIAIS 
 

Nos termos estabelecidos no nº 1 do artigo 278 da CRM 
“as assembleias provinciais são órgãos de representação demo-
crática, eleitas por sufrágio universal, directo, igual, secreto, 
pessoal e periódico e de harmonia com o princípio de represen-
tação proporcional, cujo mandato tem a duração de cinco anos 
”. O nº 2 do mesmo artigo preceitua que “Concorrem às eleições 
das assembleias provinciais os partidos políticos, coligações de 
partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores”. O nº 3 do 
mesmo artigo estipula que “às assembleias provinciais compete, 
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nomeadamente: […] a) pronunciar-se e deliberar, no quadro das 
atribuições da governação provincial, sobre os assuntos e as 
questões de interesse para o desenvolvimento económico, social 
e cultural da Província, à satisfação das necessidades colectivas 
e à defesa dos interesses das respectivas populações; […] b)pros-
seguir a satisfação das necessidades colectivas e à defesa dos in-
teresses das respectivas populações bem como acompanhar e fis-
calizar a actividade dos demais órgãos e serviços provinciais; 
[…] c)fiscalizar e controlar a observância dos princípios e nor-
mas estabelecidas na Constituição e nas leis, bem como das de-
cisões do Conselho de Ministros referentes a respectiva provín-
cia; […] d)aprovar o programa e o orçamento anuais do Conse-
lho Executivo Provincial, fiscalizar e controlar o seu cumpri-
mento, nos termos da lei; […] e)demitir o Governador de Pro-
víncia, nos termos da lei; […] f)fiscalizar as actividades da go-
vernação descentralizada; […] g)exercer o poder regulamentar 
próprio, nos termos da lei”. O nº 4 do mesmo artigo deixa para 
a lei a definição da composição, organização, funcionamento e 
as demais competências. 
 
o GOVERNADOR DE PROVÍNCIA 
 

O artigo 279 da CRM dispõe que o Governador de Pro-
víncia dirige o Conselho Executivo Provincial e pode ser demi-
tido pela Assembleia Provincial, nos termos da lei. É eleito Go-
vernador de Província o Cabeça de Lista do partido político, co-
ligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que 
obtiver maioria de votos nas eleições para a assembleia provin-
cial. A composição, organização, funcionamento e as demais 
competências do Governador de Província, são fixadas por lei. 

O Governador resulta do processo de descentralização 
administrativa territorial, é eleito por sufrágio universal, não faz 
parte dos órgãos locais do Estado, faz parte da administração au-
tónoma, não se subordina a nenhum órgão do Estado-
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Administração. A relação entre o Governador e o Estado realiza-
se no quadro da tutela administrativa. 

Não sendo o Governador órgão da administração directa 
do Estado mas sim da Administração autónoma, não representa 
o Estado. 

O Estado ao nível provincial tem a sua representação 
conforme dispõe o no 2 do artigo 277 da CRM. 

A relação entre o Governador de Província e o secretário 
do Estado na província não é de subordinação hierárquica do 
ponto de vista orgânico e funcional. 

A relação entre ambos realiza-se no quadro da tutela ad-
ministrativa, sem embargo de necessidade de coordenação de 
actividades entre ambos. 
 
o CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL 
 

Nos termos do disposto no artigo 280 da CRM o Conse-
lho Executivo Provincial é o órgão executivo da governação pro-
vincial e, é responsável pela execução do programa de governa-
ção aprovado pela respectiva assembleia. A composição, orga-
nização, funcionamento e as demais competências do Conselho 
Executivo Provincial, são fixadas por lei. 
 
 ÓRGÃOS DO DISTRITO 
 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 281 são 
órgãos do Distrito a Assembleia Distrital, o Administrador de 
Distrito e o Conselho Executivo Distrital. O nº 2 do mesmo ar-
tigo estabelece que “o Representante do Estado é um órgão de 
representação do Estado no Distrito nas áreas exclusivas e de 
soberania do Estado”. O nº 3 do mesmo artigo deixa para a lei a 
fixação da composição, organização, funcionamento e as demais 
competências. 
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o ASSEMBLEIA DISTRITAL 
 

O nº 1 do artigo 282 da CRM estabelece que “as assem-
bleias distritais são órgãos de representação democrática, eleitas 
por sufrágio universal, directo, igual, secreto, pessoal e perió-
dico e de harmonia com o princípio de representação proporcio-
nal, cujo mandato tem a duração de cinco anos”. O nº 2 deste 
artigo estabelece que “concorrem às eleições das assembleias 
distritais os partidos políticos, coligações de partidos políticos e 
grupos de cidadãos eleitores”. De acordo com o plasmado no nº 
3 deste artigo “às assembleias distritais compete aprovar o pro-
grama do Conselho Executivo Distrital, fiscalizar e controlar o 
seu cumprimento”. O nº 4 deixa para a lei a fixação da compo-
sição, organização, funcionamento e demais competências. 
 
o ADMINISTRADOR DE DISTRITO 
 

De acordo com o disposto no artigo 283 da CRM o Ad-
ministrador de Distrito dirige o Conselho Executivo Distrital e 
pode ser demitido pela Assembleia Distrital, nos termos da lei. 
É eleito Administrador de Distrito o Cabeça de Lista do partido 
político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos 
eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a assem-
bleia distrital. A composição, a organização, o funcionamento e 
as demais competências do Administrador de Distrito, são fixa-
das por lei.  

O Administrador de Distrito, resulta do processo de des-
centralização territorial e é eleito por sufrágio universal, pelo 
que não faz parte da administração local do Estado, não é um 
órgão local do Estado é um órgão de administração autónoma. 
Sendo autónomo o Administrador não presta contas ao Gover-
nador e nem ao Secretário de Estado na província. Não há uma 
relação de subordinação entre o Administrador e o Governador. 
A relação entre o Administrador e o Estado realiza-se no quadro 
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da tutela administrativa. 
Portanto o administrador de Distrito fazendo parte da ad-

ministração autónoma não faz parte dos órgãos locais do Estado 
e não é o representante do Estado no distrito. O Estado é repre-
sentado através de um representante do Estado que é nomeado 
nos termos do disposto no no2 do artigo 281 da CRM. 

 
VANTAGEM DA ELEIÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE 
DISTRITO 

 
Numa situação em que o Governador é eleito, se o 

mesmo tivesse a possibilidade de nomear os Administradores 
dos distritos, significa que teríamos províncias repartidas pelos 
partidos políticos, isto é, toda a província ficaria a ser governada 
por um único partido político, o que pode criar uma cartografia 
política, de determinadas regiões serem dirigidas por um único 
partido político, o que na fase actual do processo da construção 
da Nação, poderia ser potencialmente atentatório à unidade na-
cional. 

Na situação em que os Administradores são eleitos, sig-
nifica que poderemos ter diferentes distritos a ser dirigidos por 
Administradores de diferentes partidos políticos e pode não ha-
ver coincidência com o partido que pertence o Governador da 
Província, é um modelo que permite maior partilha de poder en-
tre os partidos políticos. 
 
o CONSELHO EXECUTIVO DISTRITAL 
 

O artigo 284 da CRM estabelece que o Conselho Execu-
tivo Distrital é o órgão executivo de governação distrital e, é res-
ponsável pela execução do programa de governação aprovado 
pela respectiva assembleia, cuja composição, a organização, o 
funcionamento e as demais competências do Conselho Execu-
tivo Distrital, são fixadas por lei. 
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 SECRETÁRIO DE ESTADO NA PROVÍNCIA 
 

Nos termos do disposto no artigo 141 da CRM ao nível 
da Província, o Governo Central é representado pelo Secretário 
de Estado na província, nomeado e empossado pelo Presidente 
da República. O Secretário de Estado na Província assegura a 
realização das funções exclusivas e de soberania do Estado, nos 
termos da lei, superintende e supervisa os serviços de represen-
tação do Estado na Província e nos distritos. A organização, 
composição, funcionamento e competência dos serviços de re-
presentação do Estado na Província e no distrito são definidos 
por lei. 

Nos termos do disposto na alínea e) do nº 2 do artigo 159 
da CRM Compete, ainda ao Presidente da República, nomear, 
exonerar e demitir o Secretário de Estado na Província. 

O Secretário do Estado na Província resulta do processo 
de desconcentração, faz parte da administração directa do Es-
tado, é um órgão de Administração local do Estado. 

 
OS ÓRGÃOS LOCAIS DO ESTADO FORAM ABOLIDOS? 

 
A revisão constitucional aboliu formalmente a expressão 

e o capítulo dos órgãos locais do Estado. Trata-se uma abolição 
meramente formal, pois materialmente sendo Moçambique um 
Estado Unitário ainda em consolidação, o Estado tem a necessi-
dade de ter órgãos a nível local, por isso é que o nº 2 do artigo 
268 da CRM prevê que o Estado mantém as suas representações 
junto das entidades descentralizadas. 

As atribuições e competências que eram exercidas pelos 
órgãos locais do Estado foram repartidas, sendo que uma parte 
passam a ser exercidas pelo Secretário de Estado ao nível pro-
vincial e pelos representantes do Estado ao nível distrital, que 
são as funções de soberania e exclusiva dos Estado que não 
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podem ser objecto de descentralização e as outras foram confe-
ridas aos órgãos de governação descentralizada provincial e dis-
trital. 

Mas na essência, o que eram funções dos órgãos locais 
do Estado, que é de garantir a unidade administrativa do estado, 
exercer as funções de soberania e exclusivas do Estado, passa a 
ser exercido pelo secretário do Estado na província e pelos re-
presentantes do estado no Distrito. 
 
9. OS ÓRGÃOS DO PODER LOCAL FORAM ABOLI-
DOS? 
 

É mister notar que apesar de se ter formalmente supri-
mido a expressão e o capítulo do poder local na lei de revisão 
pontual da Constituição da República, não se deve com isso en-
tender que ao suprimir a expressão poder local, tenha-se supri-
mido o próprio poder local, pois não se alterou a natureza jurí-
dica da autarquia local, a qual continua a ser um poder tipica-
mente local que deve ser exercido no âmbito da democracia local 
e no espírito de uma descentralização territorial autárquica. 
 
10. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS ÓRGÃOS 
DE GOVERNAÇÃO DESCENTRALIZADA  
 
a) -Os órgãos de governação Descentralizada, são constituí-

dos por três elementos: território, população e órgãos exe-
cutivos e deliberativos. 

b) -Os órgãos são eleitos por sufrágios universal, igual, se-
creto, periódico e pessoal  

c) -Gozam de autonomia administrativa, patrimonial e finan-
ceira  

d) -Tem Personalidade jurídica e capacidade jurídica própria, 
distinta do Estado. 

e) -Dispõem, de um poder regulamentar próprio  
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f) -Estão sujeitos a tutela do Estado  
g) -Os órgãos executivos prestam contas nos órgãos delibera-

tivos 
 
10.1. NATUREZA JURÍDICA DOS ÓRGÃOS DE GOVER-
NAÇÃO DESCENTRALIZADA 
 

Na Sistemática da Constituição da República, Os órgãos 
de governação Descentralizada, não estão inseridos no capítulo 
atinente aos órgãos do Estado, aliás foi suprimido o capítulo ati-
nente aos órgãos locais do Estado, mas também, não está inse-
rido num Capítulo sobre Poder Local o qual também foi supri-
mido. A lei de revisão constitucional, eliminou a terminologia 
órgãos locais do Estado, porém não querendo significar que não 
existirão órgãos locais do Estado, pois a própria Lei de revisão 
Constitucional, prevê que o Estado mantém nas entidades Des-
centralizadas as suas representações para o exercício de funções 
exclusivas e de soberania. 

Da interpretação meramente literal da Constituição da 
República, existem três entendimentos possíveis sobre a natu-
reza jurídica dos órgãos de governação descentralizada: 
 Primeiro: podem ser entendidos como sendo órgãos do poder 

local, tendo em conta que não fazem parte dos órgãos locais 
do Estado. 

 Segundo: podem ser entendidos como não sendo órgãos do 
poder local, partindo do pressuposto de que o legislador 
constitucional na recente revisão constitucional, suprimiu a 
expressão e o capítulo “Poder Local”. 

 Terceiro: podem ser entendidos como não sendo órgãos do 
poder local, se entendermos que o conceito de “poder Local” 
está intrinsecamente associado ao conceito de autarquia lo-
cal. Aliás, há que considerar que o legislador constitucional, 
na revisão constitucional, não designou os órgãos de gover-
nação descentralizada provinciais e distritais, como 
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autarquias locais, justamente porque a intenção formal do le-
gislador não era de criar autarquias provinciais e nem autar-
quias distritais. 

A extinção formal das expressões e dos capítulos sobre 
órgãos locais do Estado e dos órgãos do poder local, a não inclu-
são dos órgãos de governação descentralizada provincial e dis-
trital nos órgãos de representação do Estado e a sua não qualifi-
cação como autarquias locais tem as seguintes implicações: 
 Primeiro: que os órgãos de governação Descentralizada não 

são órgãos do Estado. 
 Segundo: os órgãos de governação descentralizada provin-

cial e distrital não são formalmente órgãos do Poder local. 
 Terceiro: Deixa de existir a dicotomia órgãos locais do Es-

tado e Representante do Estado, pois com a eliminação da 
primeira figura existe apenas o representante do Estado que 
materialmente é um órgão local do Estado. 

 Quarto: O Secretário do Estado na Província, será material-
mente, o órgão local do Estado ao nível provincial. 

Os órgãos de governação Descentralizada provincial e 
distrital estão entre o Estado e as Autarquias Locais, por isso na 
definição das suas atribuições, o critério adoptado para a defini-
ção das suas atribuições foi por exclusão das atribuições confe-
ridas aos órgãos centrais do Estado e as Autarquias Locais. 

Os Órgãos de Governação Descentralizada provincial e 
Distrital não são Órgãos do Estado pelas seguintes razões: 
 Gozam de autonomia administrativa, patrimonial e finan-

ceira;  
 Dispõem de um Poder Regulamentar Próprio;  
 São eleitos por sufrágios universal, pessoal, directo, secreto 

e período, representando interesses das populações que os 
elegeram;  

 Estão sujeitos a tutela administrativa do Estado. 
A dúvida que se pode suscitar sobre a natureza jurídica 

dos órgãos de governação descentralizada em decorrência de 
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uma interpretação meramente formal da Constituição da Repú-
blica é dissipada pela Lei n.º 4/2019, de 31 de Maio, a qual de-
fine expressamente no artigo 2 que, os órgãos de governação 
descentralizada são pessoas colectivas de direito público, com 
personalidade jurídica, dotadas de autonomia administrativa, pa-
trimonial e financeira, sem o prejuízo de interesses e da partici-
pação do Estado. 

Aliás, o artigo 11, tanto da Lei nº 4/2019 e a Lei nº 
7/2019, ambas de 31 de Maio, são coincidentes ao definir que: 
 O princípio da descentralização consiste na criação pelo Es-

tado, de pessoas colectivas publicas; 
 A descentralização implica que a prossecução do interesse 

geral possa ser encarregue a outras pessoas públicas diferen-
tes do Estado-administração; 

 A descentralização tem como objectivo organizar a partici-
pação dos cidadãos na solução dos problemas próprios da 
sua comunidade, promover p desenvolvimento local, o aper-
feiçoamento e a consolidação da democracia no quadro da 
unicidade do Estado Moçambicano. 

Portanto os órgãos de governação descentralizada, são 
pessoas colectivas públicas territoriais. 

São órgãos que resultam de uma descentralização admi-
nistrativa territorial, de autonomia administrativa, patrimonial e 
financeira, estão dotados de um poder regulamentar, investidos 
de uma personalidade jurídica própria, diferente da do Estado-
administração, estando por isso sujeito à tutela do Estado. 

A última questão que se pode suscitar é: será Constituci-
onal a criação de pessoas colectivas publica diferentes do Es-
tado-administração, no quadro da Administração publica? 

A resposta é afirmativa. A existência de pessoas colecti-
vas públicas distintas do Estado-administração tem um amparo 
constitucional. 

Com efeito, o nº 1 do artigo 249 da Constituição da Re-
pública, define que a Administração Publica estrutura-se com 
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base no princípio de descentralização e desconcentração, promo-
vendo a modernização e a eficiência dos seus serviços sem pre-
juízo da unidade de acção e dos poderes de direcção do Governo. 
O nº 2 do mesmo artigo 249 da Constituição da República, de 
forma expressa, prevê que a Administração publica pode orga-
nizar-se através de outras pessoas colectivas distintas do Estado-
Administração, com a participação dos cidadãos. 
 
10.2. SEMELHANÇAS ENTRE OS ÓRGÃOS DE GOVER-
NAÇÃO DESCENTRALIZADA E AS AUTARQUIAS LO-
CAIS.  
 

Os aspectos comuns entre os órgãos de Governação Des-
centralizada provincial e distrital e as autarquias locais 
a) São entes resultantes da descentralização administrativa 

territorial; 
b) São órgãos de administração autónoma; 
c) São constituídos por população, território e órgãos executi-

vos e deliberativos;  
d) Gozam de autonomia administrativa, patrimonial e finan-

ceira;  
e) Dispõem de um poder regulamentar próprio;  
f) Estão sujeitos a tutela administrativa do Estado;  
g) Os titulares são eleitos por sufrágios universal, secreto pes-

soal, período;  
h) Não são órgãos do Estado 
i) Não representam o Estado, mas sim as populações que os 

elegem  
j) Não se subordinam aos órgãos do Estado. 
k) Promovem o desenvolvimento local; 
l) A sua autonomia constitui um limite material de revisão 

constitucional  
A diferença entre órgãos de governação descentralizada 

e autarquias locais é materialmente ténue. 
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10.3. DIFERENÇA ENTRE O SECRETÁRIO DE ESTADO 
NA PROVÍNCIA E O GOVERNADOR DE PROVÍNCIA 
 
 O Governador de Província resulta de um processo de des-

centralização, enquanto que o Secretário do Estado na pro-
víncia resulta de um processo de desconcentração. 

 O Governador de Província é eleito por sufrágio universal, 
directo, igual, secreto e periódico, no modelo de cabeça de 
lista, enquanto que o secretário de Estado é nomeado pelo 
presidente da República na sua qualidade de chefe de Go-
verno. 

 O Governador de Província, representa a população que o 
elegeu, enquanto que o secretário do Estado na província re-
presenta o Estado e o Governo Central. 

 O Governador de Província goza de autonomia administra-
tiva, patrimonial e financeira, enquanto que o Secretário de 
Estado obedece e presta contas ao Governo Central. 

 O Governador de província está sujeito a tutela administra-
tiva do Estado enquanto que o Secretário do Estado está su-
jeito a superintendência dos órgãos centrais. 

 O Governador de província faz parte da administração auto-
nómica enquanto que o secretário do Estado faz parte da ad-
ministração local do Estado, fazendo por isso parte dos ór-
gãos da administração directa do Estado. 

 
11. AUTARQUIA LOCAL 
 

As autarquias locais são pessoas colectivas territoriais ou 
públicas, dotadas de órgãos representativos próprios, que visam 
a prossecução dos interesses das populações respectivas, sem 
prejuízo dos interesses nacionais e de participação do Estado, 
nos termos do disposto no nº 2 do artigo 272 da CRM.  

A Doutrina define autarquias locais como “pessoas 
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colectivas públicas de população e território, correspondentes 
aos agregados de residentes em diversas circunscrições do terri-
tório nacional, e que asseguram a prossecução dos interesses co-
muns resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios, repre-
sentativos dos respectivos habitantes”14. 
 
11.1. NATUREZA JURÍDICA DAS AUTARQUIAS LO-
CAIS15 
 

As autarquias locais são pessoas colectivas públicas ter-
ritoriais. A personalidade jurídica é um pressuposto essencial da 
autonomia, permitindo a imposição jurídica dos interesses lo-
cais. Elas são pessoas jurídicas distintas do Estado strictosensu, 
isto é, do Estado central e não elementos ou componentes dele. 
A natureza territorial significa que o território constitui o ele-
mento estruturante principal da autarquia local, pois serve de: (a) 
elemento de referência para determinar os sujeitos da pessoa co-
lectiva, (b) elemento de individualização dos interesses a satis-
fazer, (c) elemento de conotação do objecto (pessoas e bens) dos 
poderes e direitos atribuídos ao ente territorial (território com 
âmbito do exercício do poder). 
 
12. DESAFIOS QUE SE COLOCAM EM RELAÇÃO AO 
MODELO ADOPTADO 
 
o No distrito existem as seguintes entidades, primeiros três ór-

gãos que fazem parte dos órgãos de governação descentrali-
zada distrital nomeadamente, Administrador de Distrito, As-
sembleia Distrital, e o Conselho Executivo Distrital, se-
gundo um Representante do Estado, terceiro o Representante 
do Governador Provincial no Distrito e quanto nos Distritos 

 
14 AMARAL, Diogo Freitas do.  Curso de Direito Administrativo, volume I, páginas 
480 e 481 
15J.J Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa, ano-
tado, 3.ª ed; Coimbra Editora, 1993, pág.716. 
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com autarquias mais três órgãos autárquicos nomeadamente, 
o Presidente do Conselho Autárquico, Assembleia Autár-
quica e Assembleia Autárquica. Esta situação tem um grande 
potencial de gerar conflitos negativos e positivos de compe-
tências, havendo necessidade de uma boa articulação, cola-
boração, coordenação e cooperação. 

o Ao nível dos órgãos representativos teremos Deputados da 
Assembleia da República, Membros da Assembleia Provin-
cial, Membros da Assembleia Distrital e Membros da As-
sembleia Municipal, o que dita a necessidade de uma melhor 
clarificação do papel de cada um no âmbito do exercício da 
função fiscalizadora e representativa, bem como as formas 
de articulação, coordenação e cooperação para que haja 
complementaridade e não sobreposição na sua actuação. 

o A existência dos vários órgãos vai significar uma sobrecarga 
no Orçamento do Estado e naturalmente para o cidadão. 

o Antevendo que por hipótese podem existir Governadores de 
Província, Administradores de Distrito e Presidentes de Con-
selhos Autárquicos sem maioria na Assembleia significa que 
deverá haver muito diálogo, negociações, alianças para ga-
rantir a governabilidade, pois caso os órgãos executivos não 
tenham apoio das respectivas assembleias dificilmente pode-
rão governar sem o suporte necessário da Assembleia. 

o Clarificar a divisão de competências entre os diferentes ór-
gãos. 

 
13. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
 

A Revisão Constitucional de 2018, cumpriu o seu prin-
cipal objectivo que era de garantir a restauração da paz. Com a 
restauração da paz, emergem novos desafios na arquitectura 
constitucional do Estado, só poder ser superados ao nível de uma 
revisão constitucional. 

Ao nível infraconstitucional há uma necessidade da 
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revisão da política e estratégia da descentralização, não apenas 
para o seu ajustamento e actualização face aos desenvolvimentos 
ao nível constitucional, mas sobretudo para definição de uma vi-
são do rumo que pretendemos seguir na descentralização, pois, 
é momento para uma reflexão sobre o caminho percorrido, onde 
estamos e para onde vamos. 

Em sede de uma próxima revisão constitucional haverá 
que ponderar, sobre o modelo de descentralização adoptado em 
duas vertentes: 
 Primeiro, se valerá a pena ter um governador e um adminis-

trador eleitos, com mesma legitimidade democrático, mesma 
natureza jurídica, mesmos poderes e mesmos territórios; 

 Segundo, ao nível dos Distritos se valerá a pena ter por um 
lado órgãos de governação descentralizada distrital, nomea-
damente Administrador de Distrito eleito, Assembleia Dis-
trital eleita, Conselho Executivo Distrital nomeado, por ou-
tro lado Presidente do Conselho Autárquico eleito, Assem-
bleia Autárquica eleita e o Conselho Autárquico eleito, tendo 
em conta que actuam na mesma jurisdição territorial, servem 
a mesma população, tendo ainda em consideração que existe 
ainda representantes do Estado no Distrito; 

Em sede de uma futura revisão Constitucional seria de 
ponderar a possibilidade de escolher a que nível se pretende in-
cidir na descentralização territorial, se é numa base provincial 
ou distrital e ao nível distrital seria de poder a possibilidade da 
existência de apenas uma entidade descentralizada, ou seja, um 
único órgão electivo. 

Para a garantia da estabilidade governativa será necessá-
rio repensar o modelo que garanta a governabilidade, que pode 
ser pelo regime adoptado no apuramento do vencedor (maioria 
absoluta), ou por uma composição do executivo que proporcio-
nalmente reflicta a composição da Assembleia, sem excluir a 
possibilidade de admitir coligações pós-eleitorais, que material-
mente já acontecem sob forma subtil de alianças   
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A construção da paz e da democracia são processos con-
tínuos e permanentes. Em cada fase do processo resolvem-se as 
questões fundamentais, e quando resolvidas a dinâmica e a dia-
léctica do processo geram novos desafios. 

O facto de a Revisão Constitucional de 2018 ter permi-
tido a restauração da paz, cria condições para que a IX Legisla-
tura (2020-2024), possa desencadear um processo ordinário de 
revisão geral da Constituição, retomando o processo iniciado e 
não encerrado na VII Legislatura (2009-2014), num ambiente 
propício, isto é, de paz, estabilidade, maior serenidade e confi-
ança entre os principais actores políticos (Partidos Políticos Par-
lamentares). 

A futura revisão Constitucional, numa perspectiva de ser 
geral, deve ser desencadeada na base de uma estratégia constitu-
cional, assente numa agenda nacional de paz, unidade, inclusão, 
coesão e desenvolvimento. 

De acordo com Carlos Blanco de Morais, a ideia de es-
tratégia constitucional implica uma visão, minimamente estável, 
sobre os grandes objectivos que se pretende que uma Constitui-
ção cumpra ao longo do tempo. Esta exige, por consequência 
que sejam pesadas as vicissitudes históricas, políticas, económi-
cas e sociais de cada acto de alteração da Lei Fundamental de 
um Estado e que se oriente as revisões constitucionais para os 
referidos objectivos fundamentais, mediante a avaliação prévia 
da repercussão das normas que se pretende aditar16. 

Ainda de acordo com Carlos Blanco de Morais, o que 
parece verdadeiramente incompatível com uma estratégia vero-
símil no pensamento constitucional, é o “frenesim” da revisão 
permanente; associado a febre do improviso e do tacticismo; da 
remuneração arbitrária de artigos; da adopção de modelos insti-
tucionais que avançam e recuam moldando-se a espuma da con-
juntura; dos ganhos partidários de ocasião; e finalmente, da 

 
16 Carlos Blanco de Morais, o défice estratégico da ordenação constitucional das au-
tonomias, Lisboa, 2006. 



_700________RJLB, Ano 7 (2021), nº 6 
 

 

incapacidade de avaliação do impacto dos regimes jurídicos que 
se criam “ex novo”, remetendo-se a descodificação de compro-
missos deliberadamente embastecidos para a Justiça Constituci-
onal17. 
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