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Regionalização parcial de Rui
Moreira é inconstitucional
Constitucionalistas dizem que sistema de "voto por região" proposto pelo autarca portuense vai contra o texto fundamental.
Partidos apoiam divisão em regiões, mas diferem sobre o quando e o como. Questão dos mapas entre os temas mais polémicos.
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A ideia renasceu a Norte e está a con-

quistar seguidores no resto do país.

Alguns autarcas de várias cores par-
tidárias querem um novo referendo

nacional à regionalização, vinte anos

após o primeiro chumbo. Enquanto
uns pedem uma análise aprofundada
e a concretização do processo de des-

centralização primeiro, autarcas do

Norte, liderados pelo presidente da

Câmara do Porto, Rui Moreira,
avançam já com a discussão da forma

como deve ser feito o referendo, para
evitarem "erros do passado". Mas o

sistema de contagem de votos que
propõem esbarra na Constituição.

A proposta surge numa altura em

que decorrem negociações entre o
Governo e a Associação Nacional de

Municípios Portugueses e a Associa-

ção Nacional de Freguesias. A partir
de 202 1 , as autarquias devem receber

novas competèncias, incluindo ges-
tão do património e vias de comuni-

cação. Mas alguns autarcas mais a

Norte defendem que para que haja
uma verdadeira descentralização é

necessário que esta seja complemen-
tada com a regionalização, prometi-
da na Constituição desde 1976.

Moreira não só propõe um novo
referendo, como um novo sistema

de contagem de votos. Sendo ele, se-

ria "mais democrático" que, se a re-
gionalização vencesse numa das re-

giões propostas, avançasse aí mesmo

que nas restantes ganhasse o 'não'.

Isso faria também com que nenhuma
das regiões referendadas tivesse o

poder de veto sobre as decisões das

restantes divisões administrativas.
No entanto, constitucionalistas con-
tactados pelo Jornal Económico con-
sideram que tal solução levanta ques-

tões de constitucionalidade.



Rui Pereira, que exerceu funções

no Tribunal Constitucional antes de

ser ministro da Administração Inter-
na de José Sócrates, lembra que a re-
gionalização obriga a um referendo
nacional e que, para ser aplicada, tem
de reunir consenso . "A regionaliza-
ção tem de ser vinculativa, por direta

imposição constitucional, e deve ser

à escala nacional, com uma participa-
ção superior a 50% do eleitorado

para poder avançar", afirma. "A re-

gionalização administrativa, que
pressupõe a criação de 'super-autar-
quias', deve estender-se a todo o país,
com a definição de competências
próprias. A ideia de Rui Moreira é

impossível, segundo a Constituição",
sublinha.

Essa visão é partilhada pelo consti-
tucionalista Carlos Blanco de Mo-
rais. "A lei-quadro das regiões admi-
nistrativas de 1991 determina que a

criação de regiões aconteça em si-
multâneo. Existem duas perguntas,
uma a nível nacional e outra ao nível
da circunscrição, e, se a pergunta de

âmbito geral for chumbada, fica ex-
cluída qualquer possibilidade de

avançar a regionalização", explica. O
catedrático da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa diz ainda

que "é possível que umas regiões se-

jam criadas primeiro do que outras",
mas o processo de passagem de fun-

ções administrativas para governos
regionais só pode acontecer "se no
referendo nacional ganhar o 'sim' à

regionalização". "O processo pode
acontecer a diferentes velocidades,
mas nunca pode gerar 'buracos' e as-

simetrias entre regiões", sublinha.

Falta consenso para regionar
Rui Santos, líder da Associação de

Autarcas do PS, que representa 159

presidentes de câmara, considera que
o país precisa de ser regionalizado
com um amplo consenso, mas que o
foco agora deve ser a descentraliza-

ção. Depois disso, entende que deve

pensar-se a regionalização, tendo em
mente que descentralização e regio-
nalização "são coisas diferentes" e

que baralhá-las "seria confundir a es-

trada da Beira com a beira da estra-
da". Entende que há competências

que devem ser atribuídas aos gover-

nos regionais e outras que devem

passar para as autarquias, mas adver-

te que, embora a regionalização seja
um processo desejado por todos os

partidos, "aqueles que estão bem com
o atual estado de coisas podem vir a

dificultar o processo em defesa da

centralização".
Também os Autarcas Social De-

mocratas defendem que é preciso
"bom senso" para ponderar soluções

que "permitam estabilidade e inci-
dam sobre a organização e funções
do Estado, aos níveis regional, me-

tropolitano e intermunicipal". De-

pois do líder do PSD, Rui Rio - que
fez campanha pelo 'não' no referen-
do de 1998 -, se ter mostrado a favor
da descentralização (se não aumentar
a despesa pública), o representante
dos 79 presidentes de câmara do

PSD, Álvaro Amaro, defende ser

preciso aguardar pelos estudos da

Comissão Independente para a Des-

centralização para ponderar cenários

sem tomar conclusões precipitadas.
E acrescenta que "a organização do

Estado não pode estar ao sabor ca-

suístico de humores partidários".
O CDS, que detém seis câmaras,

diz que "não é oportuno" discutir a

regionalização, quando está em cur-
so a discussão da descentralização. O

deputado Álvaro Castello-Branco
diz que "a regionalização é uma for-
ma de descentralização" à qual o CDS
não se opõe, mas "não faz sentido

iniciar vários caminhos ao mesmo

tempo, sob pena de nos perder-
mos". Admite, porém, a possibilidade
de voltar ao assunto em 202 1 , quan-
do se concluir a descentralização.

A favor da regionalização e da

convocação do referendo está o PCP,

que lidera 24 câmaras, com o PEV.
Fonte oficial indica que, "para lá de

um imperativo constitucional, por
cumprir há 43 anos, a regionalização
é uma condição essencial ao desen-

volvimento regional e à coerência da

Administração Pública". O PCP diz
ainda que o acordo de regime entre o

PS e PSD que introduziu na Consti-

tuição a obrigação de. sujeitar a regio-
nalização a referendo foi "um expe-
diente para impedir a sua concretiza-

ção quando já estava aprovado no

Parlamento a Lei de Criação das Re-

giões Administrativas".

Já o Bloco de Esquerda, que per-
deu a sua única câmara, em Salvater-
ra de Magos, está ao lado daqueles

que dizem 'sim' a um referendo e de-
fende "a criação de uma estrutura de

administração intermédia, mais pró-
xima das populações e dotada de le-

gitimidade democrática".

"Portocentralização"?
Apesar de constar na vontade de to-
dos os partidos, a regionalização ins-

pira reservas. O representante dos

autarcas do PS defende que "se temos
medo da centralização em Lisboa,
devíamos ter também de uma 'Por-

tocentralização'", impulsionada pela
divisão em regiões. "Lisboa e Algarve
estão fora dos fundos comunitários

porque o rendimento per capita su-

pera a média europeia. O mesmo
acontece com o Porto. Mas se tiver

enquadrado na região Norte, já tem
acesso a esses fundos", explica.

O mapa para a instituição de re-

giões foi um dos motivos que poten-
ciou o chumbo em 1998. O referen-
do previa a divisão de Portugal em
oito regiões, distribuindo municí-
pios do mesmo distrito por regiões
diferentes. "Foi uma confusão enor-
me", diz Castello-Branco. O Alentejo
foi a única região que deu vitória à

criação de regiões administrativas
nesses moldes. A abstenção chegou
aos 51,8% e apenas na Beira Interior
e Estremadura e Ribatejo a percenta-
gem de eleitores a votar foi superior
àqueles que se abstiveram.

O CDS e PCP propõem um novo
desenho regional com cinco regiões-

-plano (Norte, Centro, Lisboa e Vale
do Tejo, Alentejo e Algarve), coinci-
dindo com as Comissões de Coorde-

nação e Desenvolvimento Regional.
Já o presidente da Associação de Au-
tarcas do PS propõe que sejam adi-
cionadas as áreas metropolitanas de

Lisboa e do Porto, de forma a conse-

guir uma divisão mais equitativa.
Para a regionalização avançar, a

Assembleia da República tem de

apresentar uma proposta de referen-
do ao Presidente da República. Mar-
celo Rebelo de Sousa, que fez campa-
nha pelo 'não' ao primeiro referendo,



já veio dizer que, se a ideia for para a

frente, "ou mudam a Constituição ou
têm de o fazer nos termos definidos

pela Constituição, com um novo re-
ferendo". •


