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d) restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das co-
municações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radio-
difusão e televisão.

e) busca e apreensão em domicílio;
f) suspensão de liberdade de reunião e manifestação;
g) requisição de bens e serviços.

Artigo 296.º Detenções
As detenções que se efectuam ao abrigo do estado de sítio ou de emergência 
observam os seguintes princípios:

a) deve ser notificado imediatamente um parente ou pessoa de confiança do 
detido por este indicado, a quem se dá conhecimento do enquadramento 
legal, no prazo de cinco dias;

b) o nome do detido e o enquadramento legal da detenção são tornados públi-
cos, no prazo de cinco dias;

c) o detido é apresentado a juízo, no prazo máximo de dez dias.

Artigo 297.º Funcionamento dos órgãos de soberania
A declaração do estado de sítio ou de emergência não pode afectar a aplicação da 
Constituição quanto à competência, ao funcionamento dos órgãos de soberania e 
quanto aos direitos e imunidades dos respectivos titulares ou membros.

Artigo 298.º Termo 
1. No termo do estado de sítio ou de emergência, o Presidente da República faz 
uma comunicação à Assembleia da República com uma informação detalhada 
sobre as medidas tomadas ao seu abrigo e a relação nominal dos cidadãos atin-
gidos.
2. A cessação do estado de sítio ou de emergência faz cessar os seus efeitos sem 
prejuízo da responsabilidade por actos ilícitos cometidos pelos seus executores ou 
agentes.

CAPÍTULO II  
Revisão da Constituição

Artigo 299.º Iniciativa 
1. As propostas de alteração da Constituição são da iniciativa do Presidente da 
República ou de um terço, pelo menos, dos deputados da Assembleia da Repú-
blica.
2. As propostas de alteração devem ser depositadas na Assembleia da República 
até noventa dias antes do início do debate.

Artigo 300.º Limites materiais 
1. As leis de revisão constitucional têm de respeitar:

a) a independência, a soberania e a unidade do Estado;
b) a forma republicana de Governo;
c) a separação entre as confissões religiosas e o Estado;
d) os direitos, liberdades e garantias fundamentais;
e) o sufrágio universal, directo, secreto, pessoal, igual e periódico na 
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