Contributo para o modelo orgânico de uma Comunidade regional
(Justificação e aspectos a considerar)

Apesar de o referendo ter rejeitado a regionalização

do país, o problema da

Administração Regional não ficou resolvido. Desse facto resultou a necessidade de
encontrar uma forma de gestão alternativa às regiões administrativas para o espaço
regional existente, apesar do modelo político administrativo não o considerar na sua
estrutura de poder.
Todas as medidas de desenvolvimento têm como destinatário um território, uma vez
que qualquer acção ou projecto influencia as características desse espaço, quer seja a
população, os recursos ou o património. A principal questão está em definir qual o
território mais adequado para exercer a acção política de modo a torná-la o mais eficaz
possível, em função da natureza e da dimensão dos problemas que hoje se colocam ao
processo de desenvolvimento.
Na maior parte dos países europeus o território é considerado, para efeito de
planeamento e aplicação de políticas de desenvolvimento, em três níveis: o nacional, o
regional e o local. Esta divisão pretende dar resposta aos problemas que emergentes do
território, ou seja, reconhece-se que a relação entre os problemas e o espaço exige uma
política adequada e consequente.
Não é possível reduzir a intervenção política a uma dimensão nacional como se o
território fosse uniforme e homogéneo; antes pelo contrário, a diversidade e
heterogeneidade territorial determina, por consequência, um ajustamento a essas
condições. Daqui resulta que o processo de desenvolvimento deve ser suportado por
territórios determinados pela relação problema / território. Neste sentido, parece não
haver grandes dúvidas que dessa relação resultam os três níveis: nacional, regional e
local.
Em Portugal, apesar de só estarem instituídos dois níveis de poder: o central e o local,
não deixa, por isso, de ser necessário um nível regional de Administração. Aliás, esta
situação é particularmente relevante na medida em que essa dimensão regional é
assumida e reconhecida por três formas: pela desconcentração da Administração
Central (Serviços Regionais), pela contratualização entre a Administração central e a

Administração Local (projectos supramunicipais) e pela associação da Administração
Local (Associações de Municípios).
Neste contexto parece não ser difícil de admitir a existência da região, entendida como
um território destinatário de medidas e acções de politica, qualquer que seja o sistema
político e administrativo ou o modelo de desenvolvimento que se pretenda dinamizar.
A região, assim considerada, não é uma construção política; pelo contrário, é uma
realidade resultante da relação problema/território e indispensável para a
prossecução eficaz da política de desenvolvimento económico, social e cultural do
país.
Está em causa, fundamentalmente, a forma como será garantida a gestão da dimensão
regional do território e dos seus problemas, isto é, a que á devem ser atribuídas, e em
que, condições as competências que deveriam ser exercidas pela região. Parece haver
condições políticas para um caminho de entre: o desenvolvimento de um modelo
Município - Estado ou um modelo Estado - Municipalista.
No primeiro caso, prevê-se defender a transferência do maior número possível de
competências e meios para o município. No segundo caso, haverá a tendência para
transferir unicamente aquelas que são consideradas de interesse exclusivamente locais,
mantendo o poder central ainda algum controle sobre os meios necessários para a sua
prossecução.
Em todo este processo haverá necessidade de clarificar como vai ser feita a gestão do
território regional que, independentemente da vontade política, existe em muitos
aspectos da economia, da sociedade, da cultura, do património e das infraestruturas e
equipamentos. Isto é necessário porque o modelo híbrido e expectante que se tem
vivido na administração do país desde 1976, não pode continuar numa situação clara de
bipolarização. Com efeito, a recorrência a uma administração central desconcentrada,
como até aqui, não garante um processo eficaz na gestão do território regional e cria
um permanente equívoco entre o poder central e o poder local. Assim a proposta para
a criação de uma entidade regional deve ter em consideração a experiência adquirida
ao longo dos últimos anos e o carácter funcionalista subjacente a qualquer modelo para
resolver este problema.

1. A Encruzilhada da Regionalização
Depois da Constituição de 1976 ter consagrado uma organização político/administrativa
assente em três níveis de poder territorial – o país e o poder central; a região e o poder
regional; o município e o poder local, houve um debate quase permanente sobre a sua
implementação.
Esse debate, numa análise exclusivamente jurídica, não fez muito sentido uma vez que
decorre dos princípios gerais do direito que qualquer lei, depois de promulgada, deve
ser cumprida pelos seus destinatários. Neste caso os destinatários foram os governos
que se seguiram, especialmente o primeiro depois da promulgação da Constituição. No
entanto, nenhum governo cumpriu a Constituição, nem as duas leis quadro da
regionalizaçáo aprovadas'- Aliás, este processo à luz do direito é difícil de entender, e só
é eventualmente explicável peia evolução política dos últimos anos.

A implementação de três administrações exige redistribuir competências, bem como
decidir à custa de qual deles se constituiria o poder regional. Parece que esta situação
confirma o princípio de que o poder não dá poder, e que o poder tem sempre que ser
conquistado. Isto é demonstrado pela forma como, ao longo do tempo, este problema
tem vindo a ser tratado pelas três principais correntes de ideias: o centralismo, o
regionalismo e o municipalismo.
O centralismo apoia-se, fundamentalmente, na unidade nacional, no conceito de
nação, no perigo da desintegração nacional e na eficiência da governação pela
concentração do poder. Esta corrente aceita um municipalismo dentro de determinados
limites, isto é, que resulte mais de uma acção complementar do poder central do que
de um poder próprio e autónomo.
O regionalismo reivindica a eficácia da governação através de uma maior participação
dos cidadãos na resolução dos seus problemas; valoriza o poder regional como forma
de combater as assimetrias regionais e aproveitar as potencialidades das regiões e
defende uma maior responsabilização da cidadania na administração do país.
Esta corrente defende um equilíbrio de poderes, com base no princípio da
subsidiariedade, ou seja, cada nível deve decidir sobre os assuntos para que está

vocacionado: o central assuntos de âmbito nacional, o regional assuntos de âmbito
regional e o local assuntos de âmbito local.
O municipalismo tende para valorizar o papel do município dentro de uma autonomia
própria, determinada pela relação histórica existente entre o território (concelho) e os
seus problemas específicos. A perspectiva municipalista admite que a autarquia local
pode e deve ter as competências necessárias para que se resolvam todos os problemas
de âmbito local, podendo mesmo em associação desempenhar outras de âmbito
supramunicipal.
Deste modo o municipalismo não admite que o poder regional se consubstancie à custa
de competências que podem ser desempenhadas pelo poder local.

2. A Divisão do Território
Não se conhece uma sociedade ou um país que não disponha de uma base organizativa
que permita à população gerir o território sobre o qual vive e trabalha. A história
confirma que desde os tempos mais remotos da ocupação do território há vestígios ou
testemunhos da forma de governar os povos. Mesmo os nómadas, tinham um governo
que se fazia sentir nos comportamentos, nas regras e usos que tinham de respeitar,
especialmente perante o líder ou chefe. Há, portanto, uma constatação, milenária, da
necessidade da organização para administrar os territórios que foi, é e será sempre
exercida por sistemas políticos e administrativos.

Por outro lado, está igualmente

comprovada a ligação indissociável da trilogia: uma população, um território, um
sistema organizativo (Administração)s. O principal problema está na arte de administrar,
isto é, de como estabelecer a melhor relação entre essa população caracterizada por
vários elementos, como: a idade, o nível cultural, os conhecimentos, a iniciativa, os
ideais, etc., com o território caracterizado pelos recursos naturais,

pela geografia,

pelo clima, etc. Em todo este processo houve sempre dois elementos permanentes na
forma mais adequada de gerir a relação população - território, ou seja, a sua cultura e a
sua dimensão. Estes dois elementos estão ligados à organização
e governação dos países conforme se trate de um país pequeno, constituído por uma
população étnica e culturalmente homogénea ou de um país grande constituído por
uma população étnica e culturalmente diversificada.

É verdade que, ao longo da história de Portugal, a divisão administrativa tem
considerado unicamente o território nacional (país) e o território municipal (concelho)
como suporte do exercício do poder e da Administração Pública, apesar de em
determinados momentos terem havido divisões de âmbito supramunicipal onde o poder
local e o poder central se articularam no exercício de algumas atribuições. Com efeito é
necessário ter em consideração na análise do problema regional que muitas das divisões
territoriais foram feitas com objectivos não administrativos mas foi através delas que
foram exercidas muitas actividades ou prestações de serviços numa perspectiva
funcionalista da Administração. De facto, desde o século XIII que o país tem vindo a ser
objecto de divisões ou propostas em áreas definidas a partir de condicionalismos
mesológicos e biológicos e de condições sócio-económicas caracterizadores de
territórios com elevado grau de interdependência e autonomia.
Apesar destas divisões, na maioria dos casos, não terem passado de estudos técnicos e
académicos, houve uma que consolidou uma cultura e história próprias e acabou por se
fixar como divisão provincial em 1936. Apesar destas divisões nunca terem
correspondido a unidades administrativas, elas foram sendo introduzidas na cultura
nacional, através do sistema de ensino e de algumas funções auxiliares na gestão
administrativa do país.
Mais recentemente, a partir de 1969, o continente foi dividido em Regiões Plano as
quais, com pequenas alterações, têm sido o suporte de uma acção regional continuada
através das Comissões de Coordenação Regional (CCR), e reconhecida na Constituição
da República em 1976 com a consagração da regionalização como nível intermédio de
poder e da administração do país.
Apesar de a divisão em distritos, províncias e regiões plano não ter sido um suporte
territorial para o exercício do poder, eles desempenharam, ao longo do último século,
um papel auxiliar importante na administração do território. Este facto é verificável não
só na cultura popular, de acordo com as designações usualmente aceites de:
alentejanos, algarvios, transmontanos, beirões, minhotos, etc., mas também na prática
administrativa pelo exercício de funções e atribuições de apoio ao poder central e ao
poder local. Contrariamente à ideia de que em Portugal não há¡ tradição regionalista,
existe desde há¡ muito tempo uma identificação cultural e patrimonial em muitas
regiões do país, apesar de não ter havido uma acção tipicamente administrativa.

Esta verificação deve merecer alguma reflexão porque, apesar de não ter havido
influência administrativa, houve uma assimilação do fenómeno regionalista nos usos e
costumes, na etnografia, na arquitectura, na gastronomia, etc..
As divisões funcionalistas ou de planeamento que a seguir se apresentam, além de
demonstrarem o que atrás se disse, podem constituir-se como pilares muito
importantes para u m processo de descentralização regional culturalmente válido e de
suporte territorial adequado.

3. A Gestão da Dimensão Regional do Território

A não regionalização do país implica que se encontrem soluções alternativas para a
gestão do território capazes de administrar a sua dimensão regional.
Apesar de o poder se estruturar em dois niveis, o nacional e o local não quer dizer que
o país deva ser gerido numa base territorial equivalente, isto é, numa dimensão global
(país) e numa dimensão local (municípios); pelo contrário, continua a justificar-se uma
administração para territórios intermédios (supramunicipal) que suporte as políticas de
desenvolvimento regional internas e europeias.

Assim, coloca-se a questão de saber como devem ser governados esses territórios
intermédios e em que condições. Embora de forma não exaustiva, consideram-se como
fundamentais, para esse efeito, os
a) Necessidade de delimitar o território. Apesar de não serem Áreas de intervenção
administrativa serão necessariamente zonas para aplicação de políticas territoriais
(ordenamento) e de políticas sócio-económicas (desenvolvimento). Não faz sentido que
a gestão do país seja orientada unicamente por políticas nacionais e locais. Há um
conjunto de aspectos, nomeadamente: infraestruturas, equipamentos, questões
ambientais, aproveitamento de recursos, acções especificas de desenvolvimento, que
necessitam de um território entre a dimensão nacional e a local. Neste momento o
Alentejo parece consensual num único território.
b) A definição de atribuições. Decorrente da delimitação do território é preciso
encontrar os assuntos que devem ser objecto de análise e decisão regional num quadro
de subsidiariedade e de eficácia governativa. Apesar de não existir um forum de
natureza autárquica (a região administrativa) é sempre possível criá-los que por
delegação do poder central ou em associações com o poder local, a partir da qual se
possam decidir assuntos que encontrem na base regional a forma mais eficaz para a sua
gestão.
É inevitável haver uma estratificação de competências ao nível central, regional e local,
em que cada um decida e analise aquilo para que está vocacionado. No âmbito regional,
há¡ neste momento um conjunto de competências exercidas pela Administração Central
(Serviços Regionais) ou pelas Associações de Municípios que, na sua essência deveriam
ser assumidas por foruns e actores regionais institucionais. É necessário que a
Administração respeite uma relação consequente entre os problemas e o território, isto
é, um problema nacional deve ter uma decisão nacional, um problema local deve ter
uma decisão local e um problema regional tem que ter igualmente essa relação, ou seja,
uma decisão regional.
Por
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lado
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administração

regional,

reconhecida

institucionalmente, para que Portugal possa participar nos foruns existentes a nível
europeu, nomeadamente o Comité© das Regiões e a Assembleia das Regiões da Europa.
Não se pode ignorar a política regional da União Europeia quando esta exige a definição
e reconhecimento de espaços regionais nos diferentes países. A importância das regiões

é uma realidade Mais evidente na Europa, quer através da cooperação interregional,
apoiada pela União Europeia, quer do movimento regionalista suportado pela velha
ideia da Europa das Regiões
É, portanto, num quadro europeu, regionalista, que Portugal se tem que organizar
internamente e garantir, de forma eficaz e participada, a gestão do seu território
mediante a definição de atribuições a serem exercidas a nível regional.
Reconhece-se que, independentemente do sistema politico e administrativo, existe uma
tipologia de problemas que para se resolverem é necessário compatibilizar os meios
disponíveis com o território e com as carências na óptica de os racionalizar. É preciso
definir quem decide melhor em matérias como: ambiente, ordenamento do território
(PDM, PROT e outros), política de equipamentos , educação, saúde, criação de emprego,
dinamização de actividades económicas, promoção regional.
A ausência da região administrativa determina, inevitavelmente, uma governação
apoiada em dois poderes legitimados pelo voto - o poder central, resultante de eleições
legislativas e o poder local, resultante das eleições autárquicas - os quais têm de
administrar o pais de acordo com as respectivas competências.
Neste modelo de administração para que se possa considerar uma região como base da
acção administrativa, será¡ necessário um compromisso entre os dois poderes
existentes, isto é, resultará¡ sempre da aceitação em delegar capacidade de decisão para
entidades intermédias, embora ficando sempre a possibilidade de avocar as
competências transferidas. Há, portanto, uma tutela sobre esse nível intermédio,
independentemente das atribuições que o mesmo exerça.
Numa governação bipartida, a subsidiariedade tem alguns problemas de exercício uma
vez que as decisões para os assuntos regionais não encontram aí legitimidade política.
Efectivamente, tendo em consideração o principio de que deve decidir quem estiver
melhor colocado para o fazer, surge a dificuldade em tratar os problemas regionais. De
facto, nem sempre é possível saber quem está em melhores condições para o fazer se a
Administração Central ou a Administração Local. Podem acontecer três situações:
Competências que são melhor exercidas pela Administração Central sempre que se
trata de assuntos directamente decorrentes ou complementares de outros de âmbito
nacional mas de incidência regional.

Competências que a Administração Local associada exerce melhor, sempre que haja
uma interdependência com matérias de âmbito local.
Competências que exigem a cooperação entre a administração central e Local, desde
que os assuntos em causa exijam a compatibilização da perspectiva nacional e local.
É, portanto, necessário encontrar uma Entidade Regional para a qual seja possível
transferir funções e atribuições que num quadro de distribuição bipartida de
competências as quais caberão a um ou outro dos poderes instituídos.
A título de exemplo e numa lógica de cooperação entre o Poder Central e Local, poderse-ia construir o seguinte quadro de funções e atribuições para uma Entidade regional.

Este modelo implica uma articulação muito grande entre a Administração Central e a
Administração Local através de compromissos contratuais, e tendo como suporte três
instrumentos operativos:
O Plano Regional, que consagra e define os projectos.
A Entidade Gestora Regional, que assegura os procedimentos político-administrativos

O Contrato como figura jurídica, que consagra o compromisso
e garante meios financeiros adequados.

Estes instrumentos são fundamentais, numa administração descentralizada, para que se
possa transferir para a região a capacidade de planear e executar os projectos e acções
da política de desenvolvimento regional.

Conclusão

Numa sociedade democrática, a participação e responsabilização da população e dos
diversos agentes do desenvolvimento tem de ser um objectivo da Administração do
Estado. A sua concretização passa inequivocamente pela descentralização de
atribuições e competências para uma administração a nível regional.
Os problemas regionais resultam de uma realidade concreta e inquestionável e não de
opções políticas ou do modelo do sistema politico administrativo instalado. Esta
evidencia não pode ser ignorada ou tratada de forma inadequada na organização da
Administração do Estado independentemente das regiões serem ou não reconhecidas
como nível intermédio de poder.
Neste momento de avaliação e procura de soluções, importa salientar que existe uma
Administração Regional modelada pela assimilação, ao longo de 25 anos, da perspectiva
da regionalização do pais, conforme prevista na Constituição da República , a partir da
qual se deve construir o novo modelo regional.
A solução que vier a ser encontrada deve atender a que a Administração é um meio e
não um fim e, por isso, deve fundamentar-se no pragmatismo e na eficácia para atingir
os seus objectivos. No primeiro aspecto tem que se reconhecer um território regional,
independentemente de haver ou não consenso politico sobre os seus limites. O segundo
atinge-se na coordenação sectorial e na articulação de poderes a nível regional.
Esta reflexão, embora limitada no âmbito e na sua complexidade, procurou abordar o
tema, de uma forma funcionalista da relação da Administração com o território, no que
respeita à coordenação e articulação da Administração Central e Local.

Defendeu-se uma solução regional de modo a evitar que as perspectivas referidas do
Município-Estado ou do Estado Municipalista se assimilassem no quadro da relação
entre o poder central e poder local. Seria muito mau para o país e para as zonas mais
deprimidas se o seu desenvolvimento continuasse a depender do conflito permanente
a que temos assistido, especialmente depois do referendo, entre o Poder Central e o
Poder local
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