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Novas CCDR
com riscos
de captura
partidária

Sindicato de voto de autarcas pode
comprometer autonomia política
ISABEL PAULO

A proposta de eleição indireta
das cinco Comissões de Coor-
denação e Desenvolvimento
Regional (CCDR), o passo in-
termédio rumo à criação de re-
giões dado por António Costa

para fintar o antirregionalista
Marcelo Rebelo de Sousa, está
a gerar dúvidas nos especialis-
tas. As incertezas vão do poder
de autonomia e hierarquia em
relação ao Governo à interroga-
ção sobre quem poderá demitir
os futuros presidentes.

Às incógnitas jurídicas so-
mam-se enigmas políticos: os

colégios eleitorais integram
presidentes de Câmara, verea-
dores, deputados municipais e

presidentes de Junta de cada re-
gião, o que confere uma legiti-
midade democrática aos líderes
das CCDR. Mas ex-presidentes
destas estruturas — que tiveram
conflitos com os governos que
os nomearam mesmo sem a le-

gitimidade reforçada que terão
no futuro — temem que estes
colégios sejam capturados pelas
forças políticas vencedoras dos
mandatos autárquicos. Exone-
rado pelo Governo em 2016,
por não cumprir orientações
superiores, Emídio Gomes, ex-
-presidente da CCDR-Norte, é

a favor da eleição indireta, por
conferir maior legitimidade aos
executivos regionais, mas con-
tra o sufrágio através de "um

sindicato de votos" autárquico.
"É um microuniverso errado.
Irá vingar a lógica dos interes-
ses do partido maioritário, o

que compromete o grau de in-

dependência", diz Emídio Go-
mes. O social-democrata defen-
de, por isso, um modelo capaz
de dar voz à sociedade civil, no

qual também tenham direito a
voto reitores de universidades e

politécnicos. "Sem autonomia
do Estado central na gestão dos

fundos estruturais e políticas de

investimento, e caso o Governo
mantenha o poder de destitui-
ção, irá brincar-se às eleições",
avisa, convencido de que o país
está perante uma regionaliza-
ção encapotada. "É um foguete
a fingir que se avança. É o cen-
tralismo no seu pior."

Norberto Pires, líder da
CCDR-Centro, demitido em
2012 pela então ministra As-
sunção Cristas, afirma que o

sufrágio dará outra legitimi-
dade democrática e decisiva
aos executivos, que "emperra"
na capital. Mas, como Emídio
Gomes, alerta para o perigo de
a eleição restrita a autarcas re-
plicar o poder político vigente.
"Se a intenção é dotar as CCDR
de capacidade de intervenção,
então a eleição deve ser su-
prapartidária, com a duração
de cinco anos", advoga. O selo
de autonomia passa "não por

minigovernos regionais que
funcionem como contrapoder"
mas pela equiparação dos presi-
dentes das CCDR a secretários
de Estado, com latitude para
priorizarem as linhas de desen-
volvimento territorial: "Não faz
sentido dar-lhes legitimidade
e não lhes ligarem nenhuma."
Para fintar "o jugo partidário",
este ex-militante do PSD preco-
niza o direito a voto da "socie-
dade viva" das regiões.

Sopa de incongruências
Na ótica jurídica, Paulo Otero
aponta como principal vanta-
gem da eleição indireta o refor-

ço da legitimação democrática,
sem carecer de alteração cons-
titucional, dado manterem-se
como "estruturas de adminis-
tração local de ligação ao Estado
central". O professor de Direito
Administrativo advoga que, sen-
do órgãos colegiais eleitos, a hie-

rarquia em relação ao Governo
não se coloca e a competência de

destituição dos titulares poderá
ser de quem elege ou da tutela:
"Depende da margem de liber-
dade do legislador."

O constitucionalista Tiago
Serrão vê a eleição dos titulares
das CCDR como antecâmara
da regionalização, plano gizado
por António Costa para driblar
o "obstáculo político" chamado
Marcelo: "Trata-se de uma figu-
ra híbrida, um cruzamento sin-

gular na Administração Pública
estadual com a Administração
autárquica, sem óbices consti-
tucionais." Demolidor, o consti-
tucionalista José Alexandrino,

professor na Faculdade de Direi-
to de Lisboa, titula o programa
de Costa para as CCDR como
uma "sopa de incongruências",
uma regionalização escondida.
"É um Frankenstein político-
-jurídico, depois da descentrali-

zação mal-amanhada", garante.
Mas o Presidente da República
já disse que aceitava a solução.
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E um microuniverso
eleitoral errado. Irá vingar
a lógica dos interesses
do partido maioritário,
o que compromete
o grau de independência
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suprapartidária,
com a duração
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Estamos perante um
quadro de sombra total.
E uma solução híbrida,
sui generís, mas sem
óbices constitucionais

rumo à regionalização
Tiago Serrão
Constitucionalista


