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1. O conceito de legística



Conceitos base 

Legística material

Legística formal 





2. Perspetivas internacionais



ONU 

RELATÓRIO ALKATIRI (2006)

Reforçando a accountability e a transparência em Timor-Leste

Neste relatório, enquadrado também pela intervenção de state building da ONU

foram elaboradas algumas recomendações, nomeadamente:

a) O orçamento e as propostas legislativas devem ser apresentadas ao Parlamento

com antecedência e em detalhe suficiente para adequada apreciação

b) As propostas legislativas submetidas ao Parlamento devem ser disponibilizadas

ao público

c) A possibildade de estabelecer uma Unidade Central de Redação Legislativa

ligada ao Parlamento deve ser considerada



Conselho da Europa 

Questões colocadas no questionário GRECO de avaliação na IV Ronda  

Prevenção da corrupção relativamente a Parlamentares, Juízes e Procuradores

Transparência do procedimento legislativo

a) Como – e em que fase do procedimento legislativo – as propostas legislativas são

dadas a conhecer ao público?

b) Se, como e quando são realizadas consultas públicas sobre as propostas legislativas?

c) Qual o nível de transparência da composição e do trabalho das comissões

parlamentares?

d) Qual o nível de transparência dos debates parlamentares?

e) Se, como e quando as votações parlamentares são reveladas?



União Europeia
Relatório Mandelkern (2001) 

Princípios basilares da legislação de qualidade

1. A necessidade, consistente na aferição da possibilidade, ou não, de alcançar o
mesmo fim através de outro meio que não o ato normativo

2. A proporcionalidade, traduzida na avaliação do equilíbrio entre as vantagens e
desvantagens que o ato normativo impõe a cidadãos e empresas, bem como o
equilíbrio face ao fim se pretende alcançar

3. A subsidiariedade, adotando-se o ato normativo mais próximo possível do
objeto visado

4. A transparência, consubstanciada na realização de consultas públicas,
envolvendo no procedimento legislativo cidadãos e empresas;

5. A accountability, traduzida na previsão dos efeitos do ato normativo e no
controlo da sua execução

6. A acessibilidade, implicada no acesso de cidadãos e empresas aos atos
normativos

7. A simplicidade, traduzida na inteligibilidade do ato normativo para todos



OCDE

Alguma da sua bibliografia sobre este tema

1. Lobbyists, Government and Public Trust, OCDE, 2009, 2012, 2014

2. Promoting Inclusive Growth through Better Regulation: The Role of Regulatory

Impact Assessment, OCDE, 2016

3. Regulatory Policy Outlook 2021, OCDE, 2021
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http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/fevereiro/nao-queime-depois-de-ler-projeto-propoe-reciclagem?tag=educacao&ei=HNJMVPa2Icf1aqCKgdgM&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNGbo8TdiiIyxbxDiN5ql9Jtzqtn7g&ust=1414407055255253


A língua portuguesa no Mundo 



O Centro de Investigação de Direito Público (ICJP, FDL) desenvolve desde 2016 o
projeto Regras Comuns de Legística nos Estados e Regiões Lusófonas, procurando
promover a definição de critérios, standards e regras comuns de legística para:

• Angola

• Brasil

• Cabo Verde

• Guiné-Bissau

• Macau

• Moçambique

• Portugal

• São Tomé e Príncipe

• Timor-Leste



Temas semelhantes 

A legística formal nos países e regiões da lusofonia preocupa-se, de um

modo geral, com temas semelhantes:

• A clareza e simplicidade do ato normativo e de cada norma

• As formas de identificação dos atos normativos e dos artigos

• A sistemática dos atos normativos e a organização dos artigos

• Os tipos de normas a introduzir

• A forma de efetuar alterações e aditamentos

• Como fazer a revogação de normas e a substituição de diplomas



Alguns dos principais motivos e motores

• Simplificação e melhoria do acesso ao direito num espaço com
mais de 250 milhões de cidadãos

• Facilitação da vida de cidadãos e empresas, no local e na
circulação no espaço lusófono

• Linguagem e texto das leis mais claros e mais capazes de ser
entendidos por todos

• Melhoria do ambiente de negócios e redução de custos de
contexto no espaço lusófono

• Cultura jurídica com semelhanças que podem ser
aproveitadas, nomeadamente para o desenvolvimento
humano e económico



PROJETO PACED

• A procura de um quadro legal harmonioso em matéria de branqueamento de capitais,
corrupção e tráfico de estupefacientes, proteção de testemunhas, recuperação de ativos
e perda de bens

• Aliada ao cumprimento de convenções internacionais como as da CNUCC e da CNUCCOT
(e seus Protocolos)

• Determinarão que tal legislação, bem inserida em cada país, ofereça:
• O cumprimento de obrigações internacionais
• Uma resposta (quase) comum no espaço lusófono
• Fortalecendo o crescimento da matriz lusófona do direito
• Uma estruturação e agilização dos sistemas legais nacionais mais capaz de atuar em

conjugação de esforços
• Fortalecendo a cooperação internacional nas áreas em questão, nomeadamente em

matéria de extradição
• E o aumentar das certezas de um castigo para quem possa prevaricar ou pretender

fazê-lo



6. Instrumento na prevenção e combate à corrupção



3. Recente evolução em Portugal





Legística formal

i. O Código de Legística

ii. O projeto Drafter +



CÓDIGO DE LEGÍSTICA
Decreto-Lei 169-B/2019, de 3 de dezembro

Regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional + Legística para 
atos normativos do Governo

Artigo 54.º
Legística

Os projetos de atos normativos do Governo devem observar as normas do código de legística
comum a todas as instituições com poderes legislativos, caso exista.

Artigo 87.º
Normas transitórias

…
2 — Enquanto não for aprovado o código de legística comum a todas as instituições com
poderes legislativos referido no artigo 54.º, os projetos de atos normativos do Governo
devem observar as normas de legística constantes do anexo ao presente decreto-lei e do qual
faz parte integrante.



PROJETO DRAFTER+

• Projeto desenvolvido pela Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)

• Pretende-se criar um instrumento que permita preparar legislação com a maior qualidade

possível, através da utilização conjunta e complementar da inteligência artificial e da

proficiência dos legistas

• Pretende coadjuvar a atividade de conceção e redação de atos normativos, através do

desenho e implementação de uma plataforma colaborativa que deverá reunir informação

jurídica (legislação consolidada, jurisprudência, doutrina, glossários e estatísticas) e

instrumentos de apoio à construção do ato normativo (tais como minutas, listas de

controlo e ferramentas de trabalho colaborativo)



PROJETO DRAFTER+

• Tal acontecerá também através da identificação, adaptação, criação e padronização de

técnicas de conceção e redação legislativa, da automatização de algumas dessas técnicas

e do desenvolvimento de software adequado

• O projeto procurará promover a inteligibilidade, o rigor e a simplificação da legislação,

assim como harmonizar a redação legislativa, dotar os processos legislativos de maior

transparência e reduzir os seus custos de contexto

• Pretende-se, a final, que a legislação preparada nesta base seja mais simples, clara e

acessível, mais uniformizada, participativa, desmaterializada e automatizada, assim como

menos onerosa e em menor número



i. Legística material

i. A expansão da avaliação de impacto

ii. O registo da pegada legislativa



A EXPANSÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

• Vem sendo aprofundada, nomeadamente no procedimento
legislativo governamental através do programa «Custa Quanto?»

• O «Custa Quanto? consiste num exercício de avaliação prévia de
impacto (ex ante), aplicado de forma sistemática a projetos de
decreto-lei e a propostas de lei a aprovar pelo Governo

• Incide sobre a variação de encargos para cidadãos e empresas, em
particular PME, bem como sobre o eventual impacto concorrencial
no sector que visam regular

• A Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo (UTAIL)
assume a responsabilidade de desenvolvimento e implementação do
processo de avaliação



A EXPANSÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

• E na produção regulamentar, com a implementação de um efetivo
procedimento regulamentar através do Código de Procedimento
Administrativo de 2015

• Que inclui a exigência de que os regulamentos, em muitos casos
submetidos a consulta pública, são aprovados com base num
projeto, acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que
deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas
projetadas.



A AVALIAÇÃO E O DESPISTAR DE EFEITOS NÃO PRETENDIDOS 

Relatório UTAO n.º 31/2018 (aqui)
Apreciação de efeitos económicos do pacote fiscal sobre rendimentos prediais

Conclusões e recomendações

101 Excluir os arrendamentos vivos do acesso ao benefício fiscal induzirá o efeito perverso de
precarização dos vínculos existentes e minará a eficácia da maioria das iniciativas legislativas.
Recomenda-se, pois, aos proponentes uma nova ponderação do recorte das medidas fiscais que
preconizam com esta exclusão.
102 A imposição de prazos de arrendamento mínimos e tetos às rendas brutas gera dois efeitos

contrários. Por um lado, reduzem o leque de proprietários interessados em aderir às medidas fiscais,
pelo menos enquanto se mantiver a pujança atual nos mercados imobiliários. Por outro, beneficia as
famílias que conseguirem celebrar contrato com senhorios aderentes.
103 Prazos mínimos obrigatórios muito longos, como 10 e 20 anos nalgumas iniciativas legislativas,
têm enorme potencial para desencadear efeitos indesejados sobre a realização, em tempo útil e
qualidade, das obras de manutenção e conservação a cargo dos proprietários. Valerá a pena refletir
sobre o dilema entre securitização da posição dos inquilinos e a produção de efeitos perversos que
acabem por prejudicar a eficácia das próprias iniciativas.

http://www.helenaroseta.pt/documentos/1539700070G6aHX2uz2Ew73BO2.pdf


REGISTO DA PEGADA LEGISLATIVA (RPL)
RCM 143/2021, de 3 de novembro

- Registadas todas as interações com entidades externas ao procedimento legislativo
governamental: envolvimento de pessoas interessadas, singulares ou coletivas,
nacionais ou estrangeiras, e assessoria técnica em qualquer etapa da fase de
elaboração e redação normativa no âmbito da preparação e tramitação de um
projeto de ato legislativo

- Deve constar sempre a origem do anteprojeto de ato legislativo, designadamente se
o mesmo foi elaborado por organismos da Administração Pública, por gabinetes dos
membros do Governo ou com recurso a serviços externos

https://temp.dre.pt/web/guest/home/-/dre/173732852/details/maximized


REGISTO DA PEGADA LEGISLATIVA (RPL)
RCM 143/2021, de 3 de novembro

- O RPL acompanha a remessa da iniciativa legislativa ao Secretário de Estado da
Presidência do Conselho de Ministros, no âmbito do procedimento legislativo do
Governo

- O RPL é atualizado, pela área governativa proponente, no decurso da tramitação do
respetivo projeto de diploma no procedimento legislativo, designadamente quanto
ao resultado de consultas realizadas pelo Governo, independentemente da sua
natureza

https://temp.dre.pt/web/guest/home/-/dre/173732852/details/maximized


4. Notas finais



«…a felicidade das nações não pode conseguir-se sem um

entendimento claro, certo e indubitável das leis, cuja inteligência

se encontraria obscurecida pela sua multiplicidade e pelo seu

carácter obsoleto»

Decreto de 1778, reinado de D. Maria I



Muito obrigado!

antoniodelicado@gmail.com


