
Memorando  sobre  o  Anteprojecto  de  Lei-

Quadro de Transferência de Competências e o

Projecto  de  Decreto-lei  que  altera  a  Lei

Orgânica das CCDR

1 – Enquadramento

O Programa do XXI  Governo Constitucional  prevê que  “o novo modelo

territorial coerente assentará em cinco regiões de planeamento e

de  desenvolvimento  territorial,  correspondentes  às  áreas  de

intervenção das CCDR, na criação de autarquias metropolitanas, na

promoção da cooperação intermunicipal através das comunidades

intermunicipais,  na  descentralização  para  os  municípios  das

competências de gestão dos serviços públicos de caráter universal

e na afirmação do papel das freguesias como polos da democracia

de proximidade e da igualdade no acesso aos serviços públicos”.

Este programa é muito claro ao afirmar que a descentralização será sempre

feita para os municípios e freguesias, recusando uma descentralização em

figuras jurídicas de cooperação intermunicipal, como sejam as comunidades

intermunicipais  ou  as  CCDR,  facto  que  aliás  é  confirmado  no  texto  do

Programa do XXI Governo Constitucional que a propósito destas realidades

detalha que:

(i) “As comunidades intermunicipais serão um instrumento de

reforço da cooperação Intermunicipal, em articulação com

o  novo  modelo  de  governação  regional  resultante  da

democratização  das  CCDR  e  da  criação  de  autarquias

metropolitanas. Serão revistas as atribuições, os órgãos e

modelos de governação e de prestação de contas.”
(ii) “Os municípios são a estrutura fundamental para a gestão

de serviços públicos numa dimensão de proximidade, pelo

que  será  alargada  a  sua  participação  nos  domínios  da

educação,  ao  nível  do  ensino  básico  e  secundário,  com

respeito  pela  autonomia  pedagógica  das  escolas,  da
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saúde,  ao  nível  dos  cuidados  de  saúde  primário  e

continuados, da ação social, em coordenação com a rede

social,  dos  transportes,  da  cultura,  da  habitação,  da

proteção civil, da segurança pública e das áreas portuárias

e marítimas.”
(iii) “As  freguesias  terão  competências  diferenciadas  em

função da sua natureza e exercerão poderes em domínios

que hoje lhes são atribuídos por delegação municipal.”

Há boas razões para que assim seja, pois as comunidades intermunicipais e

as CCDR não constituem autarquias locais, dotadas de assembleias eleitas

diretamente, pelo que são destituídas da legitimidade democrática direta

que a Constituição exige quanto às autarquias locais. 

Por isso, não se deve aceitar que estas estruturas sejam objeto de

descentralização  de  competências,  por  não  se  tratar  de  uma

verdadeira descentralização pela falta da legitimidade democrática

resultante da eleição direta.

Aliás, nesta senda, é o próprio Programa do XXI Governo Constitucional que

prevê a existência de uma nova autarquia, a Área Metropolitana, essa sim a

ser  objeto  de  descentralização  de  competências,  com  “competências

próprias  bem  definidas  que  lhes  permitam  contribuir  de  forma

eficaz  para  a  gestão  e  coordenação  de  redes  de  âmbito

metropolitano,  designadamente  nas  áreas  dos  transportes,  das

águas e resíduos, da energia, da promoção económica e turística,

bem como na gestão de equipamentos e de programas de incentivo

ao desenvolvimento regional dos concelhos que as integram”.

O Governo está disposto a recuar na reforma descentralizadora no tocante à

instituição  das  Áreas  Metropolitanas,  optando  deliberadamente  por

incumprir com o seu Programa nesta matéria.

Defendemos  as  Áreas  Metropolitanas  enquanto  autarquias  locais,  com

eleição  direta  das  suas  assembleias,  tal  como  consideramos  que  a  sua

criação não deve colocar o País numa situação de desigualdade evidente,

com  a  privação  do  restante  território  da  existência  de  autarquias
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supramunicipais.  Porém, não parece ter  sido esta potencial  desigualdade

que motivou o recuo do Governo, caso contrário não deixaria de colocar no

horizonte o processo de regionalização administrativa que desapareceu por

completo das propostas de iniciativa governamental.

Mesmo a solução preconizada no Programa do XXI Governo Constitucional

poderá criar soluções bizarras, como seja no Algarve a convivência de uma

CCDR  com  uma  única  comunidade  intermunicipal,  numa  eventual

duplicação de estruturas de decisão no mesmo território,  apesar  da sua

natureza jurídica diversa.

O Governo sujeitou a consulta dos parceiros institucionais dois diplomas: o

Anteprojecto de Lei Quadro de Transferência de Competências, doravante

designada por Anteproposta de Lei e o Projecto de Decreto-lei que altera a

Lei Orgânica das CCDR, doravante designado por Projecto de Decreto-Lei.

2 –  Freguesias 

2.1  –  Delegação  de  competências  dos  órgãos  do  Município  nos

órgãos das freguesias 

As freguesias são tratadas no diploma de uma forma, no mínimo estranha. É

que tendo a transferência de competências carácter definitivo e universal

(artigo 3.º, n.º 1 da Anteproposta de Lei), o diploma faz uma desnecessária

e  despropositada  menção  a  delegação  de  competências,  inserida  no

Capítulo  II,  que  tem  por  epígrafe  “Novas  competências  dos  órgãos

municipais”.

As disposições do artigo 28.º da Anteproposta de Lei (relativas à delegação

de  competências  nas  freguesias)  encontram  já  pleno  acolhimento  no

Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais,  aprovado  em  Anexo  à  Lei  n.º

75/2013, de 12 de Setembro. Assim:

(i) O n.º  1  do  artigo  28.º  da  Anteproposta  de  Lei  corresponde ao

artigo 131.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado

em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
(ii) O n.º 2 do artigo 28.º da Anteproposta de Lei remete os termos

dos  acordos  para  o  Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais,

aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
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(iii) O n.º  3  do  artigo  28.º  da  Anteproposta  de  Lei  corresponde ao

disposto  nos  artigos  121.º,  alíneas  a)  e  b)  e  135.º  o  Regime

Jurídico  das  Autarquias  Locais,  aprovado  em  Anexo  à  Lei  n.º

75/2013, de 12 de Setembro;
(iv) O n.º  4  do  artigo  28.º  da  Anteproposta  de  Lei  corresponde ao

disposto no artigo 115º, n.º 3 alínea a) do Regime Jurídico das

Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de

Setembro,  apenas  limitando  o  aumento  de  despesa  ao  ano  de

celebração do contrato interadministrativo;
(v) O  n.º  5  e  o  n.º  6  do  artigo  28.º  da  Anteproposta  de  Lei

correspondem aos artigos 123.º, n.º 5 e 129.º, n.º 1, aplicável ex

vi  artigo 136.º,  todos do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, apenas

se esclarecendo o n.º 6 que é exigido o voto favorável da maioria

dos  membros  em efetividade  de  funções  do  órgão  deliberativo

para a cessação do contrato de delegação de competências e que

o  motivo  grave  para  a  sua  cessação  é  o  “incumprimento

grave”.

Pelo exposto verifica-se que o presente artigo não tem qualquer razão de

ser, salvo quanto às referidas inovações face ao regime vigente previstas

nos n.º 4 e n.º 6 do artigo 28.º da Ante-Proposta de Lei, inovações que, a

ponderar a sua adoção, o devem ser por via de alteração ao do Regime

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12

de  Setembro.  Desta  forma  se  evitam  contradições  entre  dois  diplomas

legais, até pelo facto de na sua formulação na Anteproposta de Lei, parecer

o artigo 28.º uma norma geral e não apenas relativa às competências objeto

de delegação de competências em causa no diploma proposto.

Igualmente não deve merecer acolhimento a proposta de apenas limitar a

celebração do contrato de delegação de competências o não aumento de

despesa ao ano de celebração do contrato inter-administrativo, contida no

artigo 28.º,  n.º 4. É que se assim for,  permitirá efeitos perniciosos. Pode

entender-se  a  mesma  como  visando,  por  exemplo,  que  os  aumentos

salariais ou o aumento do custo de matérias-primas e equipamentos não

prejudique  a  celebração  do  contrato.  Mas  essa  realidade  é  facilmente
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enquadrável  no conceito de não aumento da despesa pública vigente,  e

desse ponto de vista inútil.

2 .2 – Transferência de competências para as freguesias 

A transferência de competências para as freguesias aparece regulada no

Capítulo III da Anteproposta de Lei, distribuída por dois artigos: o artigo 37.º,

que trata das competências passíveis de transferência para os órgãos das

freguesias  e  o  artigo  38.º,  que  trata  do  processamento  dessas

transferências quando as mesmas sejam da competência dos órgãos dos

municípios.

Sendo razoável o leque de competências passíveis de ser transferidas para

as freguesias, a verdade é que as mesmas devem ser acompanhadas dos

meios  financeiros  e  humanos  adequados,  o  que  poderá  causar

constrangimentos  nas  freguesias,  desde  logo  nas  de  menor  dimensão  e

recursos.

Aliás, a Anteproposta de lei pouco inova relativamente à situação que hoje

se  vive  de  facto.  É  que,  em  bom  rigor,  as  competências  passíveis  de

transferência  são  em  boa  medida  as  que  atualmente  já  são  objeto  de

delegação legal de competências, isto é, as que se encontram consagradas

no  artigo  132.º  do  Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais,  aprovado  em

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, apenas se inovando com a

competência prevista na alínea a) do artigo 37.º, n.º 1 da Anteproposta de

Lei.

Ora,  a  delegação  legal  de  competências  é  regra  e  de  negociação

obrigatória.  Pretendendo-se  transferir  definitivamente  tais  competências,

cada município e cada freguesia sabe já, da experiencia de aplicação da Lei

n.º 75/2013, de 12 de Setembro das especificidades e dificuldades de cada

freguesia,  pelo que um estudo apurado desta matéria teria permitido ao

Governo  apresentar  uma  proposta  mais  elaborada  nesta  matéria,

concretizando assim as condições a ter em consideração previstas no artigo

37.º, n.º 2 da Anteproposta de Lei.
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Já  quanto  ao  modelo  de  transferência  de  competências,  a  solução

encontrada  no  n.º  1  do  artigo  38.º,  isto  é  a  celebração  de  contrato

interadministrativo  vai  ao  arrepio  do  princípio  geral  de  transferência  de

competências, que é que esta seja feita através de lei (artigo 115.º, n.º 1 do

Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais,  aprovado  em  Anexo  à  Lei  n.º

75/2013, de 12 de Setembro),  percebendo-se no entanto das razões que

ditaram tal proposta: afinal as especificidades de cada freguesia e de cada

município, bem como a sua grande diversidade ditam especiais dificuldades

para  a  sua  execução  por  via  legislativa.  No  entanto,  o  Tribunal

Constitucional,  no seu Acórdão n.º  296/2013,  a propósito  do instituto de

delegação de competências para órgãos de autarquias locais refere: 

“O reconhecimento de uma margem de liberdade de conformação do legislador na

definição do estatuto e regime autárquico não significa, contudo, que seja possível

prescindir-se de vinculações jurídico-constitucionais e da ponderação equilibrada

dos  interesses  –  locais,  regionais  e  nacionais  –  em  presença,  respeitando  as

exigências que se extraem do princípio da proporcionalidade. Menos ainda, numa

matéria abrangida por reserva de lei, na medida em que está compreendida no

estatuto das autarquias locais (artigo 165.º, n.º 1, alínea q), da CRP). De facto, por

força  da Constituição,  a  autonomia administrativa,  onde  se inclui  a  autonomia

contratual e o poder de delegação de poderes, tem sempre que resultar de lei. E a

norma habilitante deve ter algum conteúdo – mesmo que mínimo.”

Por maioria de razão, a transferência de competências tem de ser objecto

de  acto  legislativo,  não  sendo  admissível  o  recurso  à  negociação  e

contratação administrativa, sendo ainda de ponderar a reserva relativa de

competência  legislativa  da  Assembleia  da  República,  ditada  pelo  artigo

165.º, n.º 1, alínea q) da Constituição da República Portuguesa.

A  assim não  se  entender,  é  preferível  manter  o  regime  vigente,  com a

delegação  legal  de  competências  já  prevista  até  porque  qualquer

desenvolvimento do regime quadro contido na Anteproposta de Lei exige

intervenção da Assembleia da República, em função da reserva relativa de

competência legislativa de que esta goza em razão de matéria.

3 – Os Municípios

3.1 - Enquadramento
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A transferência de competências em sede de processo de descentralização

tem como limite a unidade de ação do Estado em matérias que constituam

atribuições  e  competência  de  órgãos  de  soberania,  designadamente  o

Governo,  conforme  o  já  referido  Acórdão  do  Tribunal  Constitucional  n.º

296/2013.

A  Anteproposta  de  Lei  abre  a  possibilidade  de  transferência  de

competências para os municípios em domínios vastos, que nos merecem

sérias  reservas.  O  nosso  entendimento  geral,  e  sem prejuízo  de  melhor

apreciação setorial, é que a transferência de competências não deve ir para

além do planeamento e gestão de infraestruturas de âmbito local. A gestão

de pessoal na Educação ou Saúde, por exemplo, não deve estar no âmbito

das competências municipais.

Torna-se  objeto  da  maior  preocupação  a  concentração  de  poderes

municipais em matérias que, pela sua natureza, devem ser tratadas a outra

escala,  em  órgãos  supramunicipais  legitimados  através  de  processos

eleitorais diretos e universais. 

Por outro lado, a previsível falta de escala e de recursos (técnicos, humanos,

etc.) determinarão por vários municípios a externalização de funções que

decorrem da referida transferência de competências,  dando lugar  a uma

espécie de privatização que, no nosso ponto de vista, é inaceitável.

4 – Transferência de competências para os órgãos das comunidades

intermunicipais

As  comunidades  intermunicipais  não  são  autarquias  nem  sequer

associações de municípios de pertença obrigatória, sob pena de violação do

disposto no artigo 253.º da Constituição da República Portuguesa.

É  certo  que  a  Anteproposta  de  Lei  acautela  o  papel  dos  municípios  na

definição das competências a transferir pelo Estado para as comunidades

intermunicipais,  designadamente a obrigatoriedade de as mesmas serem

aprovadas  por  todos  os  municípios  que  integrem  a  comunidade
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intermunicipal  (artigo  29.º,  n.º  2  da  Anteproposta  de  Lei).  Contudo,  a

descentralização  para  entidades  que  não  são  autarquias  e  não

possuem  legitimidade  democrática  própria,   com  uma  eleição

intermunicipal  dos  seus  órgãos  que  suscita  as  maiores  dúvidas

democráticas,  afigura-se-nos  incompatível  com  um  processo  de

descentralização  que  envolva  e  aproxime  os  cidadãos  da

capacidade de decisão e de fiscalização dos atos. 

Por  outro  lado,  a  Anteproposta  de  Lei  impede  a  transferência  para  os

municípios  das  competências  cuja  transferência  para  as  comunidades

intermunicipais  haja  sido  recusada  por  estes  (artigo  29.º,  n.º  3  da

Anteproposta de Lei). Esta norma resulta numa penalização imediata dos

municípios  que  não  pretendam  que  as  competências  a  transferir  sejam

exercidas  pelas  comunidades  intermunicipais,  o  que  coloca  um carácter

quase forçado e sem alternativa para a aceitação dessa transferência de

competências.

Por  outro  lado,  não  pode  deixar  de  se  considerar  que  relativamente  às

competências  transferidas  pelo  Estado  para  as  comunidades

intermunicipais,  designadamente  as  de  carácter  consultivo  e  de

participação na definição de políticas públicas não podem permitir:

(i) A ablação do direito das autarquias locais  a ser consultadas, na

medida do possível, em tempo útil e de modo adequado, durante

o  processo  de  planificação  e  decisão  relativamente  a  todas  as

questões que diretamente lhes interessem, garantido pelo artigo

4.º, n.º 6 da Carta Europeia da Autonomia Local;
(ii) A  criação  de  uma  desigualdade  entre  os  municípios  na

participação  na  definição  de  tais  políticas  e  na  designação  de

representantes em estruturas do Estado, seja por estes não terem

aceitado  a  transferência  de  competências,  seja  por  estes  não

estarem integrados numa comunidade intermunicipal (o que pode

decorrer  da  sua  decisão  de  saída  de  uma  comunidade

intermunicipal ou da opção de não integrarem nenhuma).

5 – Áreas Metropolitanas
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Mau  grado  o  incumprimento  do  Programa  de  Governo  visando  a

transformação das áreas metropolitanas em verdadeiras autarquias locais

ao abrigo do artigo 236.º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa, a

verdade  é  que  as  mesmas,  apesar  de  qualificadas  como  associação  de

municípios,  levantam  graves  problemas  de  conformidade  com  a

Constituição:

(i) Sendo associação de municípios, são de integração obrigatória dos

municípios que as constituem (artigo 66.º, n.º 1 e 65.º, n.º 1 a

contrario  senso  do  Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais,

aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro), ambos

do violando o princípio de liberdade de associação resultante da

actual  redacção  do  artigo  253.º  da  Constituição  da  República

Portuguesa  (a  possibilidade  de  existência  de  associações

obrigatórias de municípios foi afastada pela Revisão Constitucional

de 1982)
(ii) Entendendo-se  as  mesmas  integradas  na  caracterização  de

autarquia local referidas no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º

296/2013,  violam  o  artigo  239.º,  n.º  2  da  Constituição  da

República Portuguesa, por não disporem de assembleia eleita por

sufrágio universal, directo e secreto dos cidadãos recenseados na

área da respectiva autarquia, segundo o sistema da representação

proporcional.

Na verdade, o pedido de fiscalização preventiva de constitucionalidade do

então Presidente da República, no âmbito do qual foi proferido o Acórdão do

Tribunal Constitucional n.º 296/2013 não visava as áreas metropolitanas.

 Em  sede  de  reapreciação  do  diploma  pela  Assembleia  da  República  e

consequente aprovação e promulgação do Decreto que viria a originar a Lei

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, mantêm-se nas Áreas Metropolitanas e nos

seus órgãos uma série de características que, à luz do Acórdão do Tribunal

Constitucional n.º 296/2013, nos permitem caracterizá-las como autarquias

locais, a saber:

(i) A sua criação por ato legislativo e o carácter não voluntário da sua

pertença (artigo  66.º,  n.º  1  e  65.º,  n.º  1  a  contrario  senso do
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Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei

n.º 75/2013, de 12 de Setembro);
(ii) A  sua  sujeição  à  tutela  administrativa  (artigo  64.º  do Regime

Jurídico  das  Autarquias  Locais,  aprovado  em  Anexo  à  Lei  n.º

75/2013, de 12 de Setembro);
(iii) O vasto leque de atribuições (artigo 67.º do Regime Jurídico das

Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de

Setembro);
(iv) A dotação de um quadro de pessoal e finanças próprias;
(v) A competência dos seus órgãos para aprovar regulamentos com

eficácia externa (artigo 71.º, n.º 1, alínea m) do Regime Jurídico

das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de

12 de Setembro).

Perante esta realidade não se compreende a manutenção do   status quo   nas

Áreas Metropolitanas, bem patentes no artigo 39.º da Anteproposta de Lei.

Consideramos necessária a sua definitiva transformação em autarquia local

ou a alteração da sua forma legal de criação e das competências dos seus

órgãos.

6 – CCDR

As CCDR são serviços periféricos da administração direta do Estado, com

âmbito de atuação territorial  e cujas atribuições e competências visam a

coordenação e planeamento de políticas públicas no âmbito do ambiente e

ordenamento do território.

A reforma proposta no Projecto de Decreto-Lei, quanto à natureza das CCDR

passa por:

(i) Transformação  das  CCDR  em  institutos  públicos  (alterações

propostas ao artigo 1.º);
(ii) Manutenção das CCDR enquanto integrante da administração do

Estado (alterações propostas ao artigo 1.º);
(iii) As CCDR executarão as políticas nacionais definidas pelo Governo

nos domínios do ambiente, conservação da natureza e recursos

hídricos,  cultura,  agricultura  e  florestas,  desporto,  economia,

educação,  juventude,  mobilidade,  ordenamento  do  território,

transportes  e  turismo,  assegurando  a  respetiva  articulação
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intersectorial e as funções de planeamento e gestão no âmbito da

política  de  coesão  e  de  outras  políticas  europeias  (alteração

proposta ao artigo 2.º, n.º 2);
(iv) Integração  e  assunção  gradual  das  funções  dos  serviços

desconcentrados da Administração Central de base territorial sem

funções de cariz nacional (alterações propostas ao artigo 1.º, com

o novo n.º 5).

No âmbito da integração de serviços anunciada nas propostas de alteração

ao  artigo  1.º  com  o  aditamento  do  n.º  5  são  elencados  os  serviços

desconcentrados da administração central a integrar nas CCDR entre 2018 e

2020 (proposta de aditamento do artigo 13.º-A:

a) Direcções Regionais de Cultura do Ministério da Cultura; 
b) Direcções  Regionais  do  Instituto  Português  do  Desporto  e  da

Juventude, I.P.; 
c) Direcções  Regionais  de  Mobilidade  e  Transportes  do  Instituto  de

Mobilidade e Transportes, I.P.; 
d) Administrações de Regiões Hidrográficas da Agência Portuguesa do

Ambiente, I.P.;
e) Direcções de Proximidade Regional e Licenciamento da Agência para

a Competitividade e Inovação, I. P.; 
f) Direcções  de  Serviços  Regionais  da  Direcção-Geral  dos

Estabelecimentos Escolares;
g) Direcções  de  Serviços  da  Direcção-Geral  de  Alimentação  e

Veterinária;
h)  Do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P.;
i) Das Direcções Regionais de Agricultura e Pescas;
j) Da Direcção-Geral do Património Cultural.

Desta  forma,  para  além das  atuais  competências  das  CCDR as  mesmas

adquirem o exercício de um vasto conjunto de competências que assegura a

execução  de  políticas  definidas  pelo  Governo,  muitas  das  quais  de

preservação de valores ambientais e de ordenamento do território e defesa

do  património  cultural,  tantas  vezes  conflituantes  com  interesses  locais

prosseguidos pela administração autárquica.

A orgânica é alterada passando as CCDR a serem dirigidas por um órgão

colegial executivo, o Conselho Directivo (alterações propostas ao artigo 5.º),

composto por um número diferenciado de membros em cada CCDR, mas
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nunca inferior a 3 e superior a 5 (proposta de aditamento de um artigo 3.º-

A).

Paradoxalmente,  e  apesar  de  as  CCDR  não  integrarem  a  administração

autónoma, tal como as autarquias locais ou as associações públicas, para

além de as suas competências serem de execução de políticas definidas

pelo Governo, assinala-se que:

(i) O Conselho Directivo das CCDR passará a ser eleito por um colégio

eleitoral composto pelos membros das câmaras e das assembleias

municipais do âmbito territorial  das respectivas CCDR (proposta

de aditamento de um artigo 3.º-B, n.º 1);
(ii) O  Conselho  Directivo  é  eleito  por  lista  completa  por  maioria

absoluta dos votos expressos (proposta de artigo 3.º-B , n.º 9) com

eventual segunda volta (proposta de artigo 3.º-B , n.º 10);
(iii) O Conselho Directivo não responde perante o Governo ou qualquer

dos seus membros, não se prevendo qualquer tipo de poder de

direcção, superintendência ou de tutela a exercer pelo Governo,

que seja consubstanciado nos poderes de revogação, apreciação

de recursos das decisões tomada, aprovação de decisões ou de

demissão;
(iv) O Conselho Directivo  é responsável perante o Conselho Regional

(que continua a ser definido como um órgão consultivo, conforme

proposta de alteração do artigo 7.º, n.º 1), e que por deliberação

adoptada por  maioria  de 2/3 dos  membros  em efectividade de

funções pode destituir o Conselho Directivo (proposta de alteração

do artigo 4.º-E, n.º 2);
(v) A  destituição  apenas  pode  ocorrer  em  caso  de  prática  de

ilegalidades,  incumprimento  do  orçamento  e  planos  ou

incumprimento  das  orientações,  recomendações  ou  directivas

governamentais  emanadas  no  âmbito  do  poder  de

superintendência  ou  violação  de  deveres  de  informação  ao

Governo ou ao Conselho Geral  (proposta de alteração do artigo

4.º-E, n.º 2);
(vi) Nenhum  dos  membros  do  Conselho  Regional  é  de  nomeação

governamental (artigo 7.º);
(vii) O orçamento anual das CCDR – proposta de aditamento do artigo

3.º-D,  n.º  2,  alínea  a)  –  o  plano  de  actividades  -  proposta  de

aditamento  do artigo  3.º-D,  n.º  1,  alínea b)-  e  os  relatórios  de

12



actividades e contas - proposta de aditamento do artigo 3.º-D, n.º

1,  alínea  d)  -  nada  se  referindo  quanto  ao  órgão  ou  entidade

competente para a sua aprovação;
(viii)  Os poderes do Governo ficam limitados à definição do elenco de

alguns  serviços  a  prestar  pelas  CCDR  e  respectivas  taxas

(proposta  de  alteração  do  artigo  9.º,  n.º  4)  e  à  recepção  de

informação  regular  sobre  a  execução  das  suas  directivas  pelas

CCDR  (proposta  de  aditamento  do  artigo  3.º-D,  n.º  3)  e  a

nomeação do fiscal único (artigo 5.º).

Perante  tudo  isto,  esta  proposta  é,  no  mínimo,  bizarra  e  apresenta  os

seguintes riscos:

(i) A fragilidade dos poderes do Governo perante uma entidade da

administração indireta do Estado, que visa prosseguir as políticas

definidas  pelo  Governo,  traduzindo-se  numa  quase

irresponsabilidade política dos membros do Conselho Directivo das

CCDR;
(ii) O  latente  conflito  de  interesses  na  coordenação  de  políticas

nacionais,  designadamente  em  matéria  de  ordenamento  do

território,  ambiente  e  património  cultural  dos  membros  do

Conselho  Directivo,  eleitos  por  um  colégio  eleitoral

exclusivamente  composto  por  autarcas  e  apenas  passível  de

destituição por uma maioria qualificada de 2/3 dos membros de

um órgão com uma forte representatividade de autarcas, quando

não maioritária;
(iii) Os  riscos  de  inexequibilidade  e  paralisação  da  execução  de

políticas nacionais em caso de maiorias não coincidentes entre o

suporte parlamentar do Governo e o suporte político das CCDR;
(iv) A  ausência  de  legitimidade  política  resultante  do  sufrágio

universal directo num órgão com tantas competências, aliás bem

além  das  competências  previstas  na  Lei  Quadro  das  Regiões

Administrativas (Lei n.º 56/91, de 13 de Agosto);
(v) A  ausência  de  pluralidade  política  enquanto  risco  ditado  pela

eleição maioritária do Conselho Directivo;
(vi) A  capacidade  eleitoral  passiva  para  o  Conselho  Directivo  é

capacitaria,  exigindo-se  aos  candidatos  a  habilitação  com

licenciatura (proposta de aditamento do artigo 3.º-B, n.º 3), num
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evidente retrocesso dos mais elementares direitos democráticos e

em violação, desde logo, do Princípio da Igualdade, na medida em

que este  direito  de  capacidade  eleitoral  passiva  é  extensível  a

todos os cidadãos portugueses.

Por último, é de referir que, pretender comparar a criação deste instituto

híbrido  com  qualquer  processo  de  descentralização  efetiva  configura,

perante a ausência de Regiões Administrativas ou sequer de um horizonte

que  as  determine  como  objetivo,  uma  inconsistência  política  e

administrativa grosseira.

07 Fevereiro 2017
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