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A PARTILHA DO MAR COMO PROBLEMA AUTONÓMICO – O 

CASO DO MAR DOS AÇORES (
1
) (

2
) 

 

SÍNTESE: No presente artigo aborda-se o conceito estatutário da gestão partilhada 

entre o Estado e a Região Autónoma no contexto do Mar dos Açores e germina a 

propósito do acórdão 315/2014 do Tribunal Constitucional. Perspetiva-se o problema de 

dois ângulos: de um lado, nas partes 2 e 3, tentamos perceber a dimensão do conceito de 

gestão partilhada; e de outro lado, nas partes 4, 5 e 6, a visão e funcionamento das 

entidades envolvidas. 

 

1) Relatório 

 1.1 Sobre este importante – mas não inteiramente novo como veremos mais à 

frente – princípio da gestão partilhada entre a Região e o Estado, vamos analisar o 

Acórdão 315/2014 do Tribunal Constitucional que incide especificamente sobre a 

gestão partilhada no Mar dos Açores (
3
). A nossa análise, pretendendo a síntese, não se 

esgota no exame exclusivo do acórdão, mas mais incisivamente na problemática dos 

poderes políticos envolvidos (
4
). Razão para percorrermos o seguinte caminho: 1) 

Relatório, 2) Quadro geral do princípio da gestão partilhada, 3) Introdução ao conceito 

de gestão partilhada, 4) Fundamentos do legislador autonómico, 5) Fundamentos do 

                                                 
(

1
) Este estudo é um desenvolvimento de um ensaio de Arnaldo Ourique, Gestão partilhada no 

Mar dos Açores, publicado em Diário Insular, 7, 20 e 27 de 08, e 3 de 09-2014, consultável em 

http://www.diarioinsular.com/.  

(
2
) Este texto foi enviado para publicação em 07-09-2014 – e aqui é publicado tal e qual. Porque 

não foi publicado nessa altura até hoje, 29-06-2015, decide-se publica-lo aqui. Sublinha-se esse aspeto 

para sublinhar que entretanto foi publicada a Lei 54/2015, de 22 junho, «regime jurídico da revelação e do 

aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os localizados no 

espaço marítimo nacional», lei que revogou o regime anterior, o Decreto-Lei 90/90, de 16 março.  

(
3
) Consultável em http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf .  

(
4
) É necessário perceber que os defeitos e as virtudes do sistema autonómico nem sempre estão 

numa deficiente fiscalidade do Representante da República, ou num exagerado estadualismo no 

pensamento do Tribunal Constitucional. Como temos vindo a demonstrar há largos anos, e como o 

presente caso é um exemplo, o autor da legislação criada – não raras vezes é o maior responsável pelos 

defeitos. Não é suficiente possuir autonomia constitucional e estatutária; é necessária a parte mais difícil e 

mais importante: saber usá-la e para a qual é impreterível o conhecimento.  

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.diarioinsular.com/
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf
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pedido da fiscalização por parte do Representante da República, 6) Fundamentos da 

deliberação do Tribunal Constitucional, e 7) Dúvidas e sínteses. 

1.2 Sobre a matéria da revelação e aproveitamento dos bens naturais, recursos 

geológicos, da crosta terrestre e marinha, e integrados ou não no domínio público, e 

sobre o princípio da gestão partilhada entre o Estado e a Região Autónoma e quanto ao 

Mar dos Açores, o acórdão 315/2014 do Tribunal Constitucional, e em sede de 

fiscalização sucessiva, declarou, com força obrigatória geral, a legalidade da lei estadual 

que permitia a Região legislar sobre a matéria, e a lei regional foi aí, na parte relativa ao 

Estado, toda ela, na parte que pertence ao Estado a gestão da dominialidade, declarada 

ilegal. 

 1.3 A lei estadual (pedida, mas não declarada ilegal) é o Decreto-Lei 90/90, de 

16 março (
5
) concretamente o artigo 52º que sobre esta matéria manda aplicar às regiões 

autónomas, sem prejuízo de estas a adaptarem no que for necessário à respetiva Região 

Autónoma. 

 1.4 E a lei regional, declarada ilegal com força obrigatória geral e, portanto, 

expurgada parcialmente do ordenamento jurídico, é o Decreto Legislativo Regional 

21/2012/A, de 9 maio (
6
), especificamente as normas que sejam aplicáveis «aos 

recursos minerais marinhos situados nas zonas marítimas». Ou seja, trata-se de uma lei 

com caraterísticas únicas: como uma manta cheia de buracos a tal ponto que não se 

percebe bem se tem ou não aplicação concreta naquilo que é inteiramente regional 

porque subsiste o que seja, nesta área, âmbito regional (
7
) (

8
). 

 

                                                 
(

5
) Consultável em http://dre.pt/pdf1sdip/1990/03/06300/12961304.pdf.    

(
6
) Consultável em http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09000/0244402450.pdf.  

(
7
) Este é outro problema igualmente importante mas que aqui não temos oportunidade de 

estudar. Em qualquer caso, tudo indica que o diploma, na prática, naquilo que é salvável, está 

inteiramente por aplicar. 

(
8
) Sublinha-se também que, embora este diploma tenha sido expurgado da ordem jurídica na 

parte relativa ao Estado, isso nada tem que ver com outros regimes jurídicos regionais em vigor, e que em 

parte orbitam em torno destas matérias: vejam-se, por exemplo, o regime da extração de inertes na faixa 

costeira e no mar territorial, Decreto Legislativo Regional 9/2010/A, de 8 março; ou o regime de acesso e 

utilização de recursos naturais para fins científicos, Decreto Legislativo Regional 9/2012/A, de 20 março. 

Ou seja, no nosso caso presente está em causa o princípio da gestão partilhada, artigo 8º, 3, e não os 

princípios da gestão conjunta, artigo 8º, nº1, e da gestão exclusiva de licenciamento, artigo 8º, nº2, todos 

do Estatuto Político da Região Autónoma dos Açores, na redação republicada da Lei 2/2009, de 12 

janeiro. 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://dre.pt/pdf1sdip/1990/03/06300/12961304.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09000/0244402450.pdf
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2) Quadro geral do princípio da gestão partilhada 

2.1 O princípio da gestão partilhada previsto no Estatuto Político dos Açores 

(EPA), na versão de 2009 insere-se no domínio público (
9
)(

10
)(

11
), concretamente no 

domínio público marítimo, e especificamente naquilo que são recursos minerais 

marítimos, como são concretamente os recursos minerais sólidos, líquidos ou gasosos, 

seja no leito do mar ou no seu subsolo, e que se incluem os “nódulos polimetálicos” e 

outros “depósitos de hidratos de metano”. 

2.2 A Região, no diploma, distingue o que sejam esses recursos minerais 

marinhos, especificamente os depósitos minerais de uma forma generalizada, «todas as 

ocorrências minerais que, pela sua raridade, alto valor específico ou importância na 

aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com 

especial interesse para a economia» – no fundo uma cópia integral do texto da lei 

estadual de 1990 antedita (
12

). 

                                                 
(

9
) Sobre a sempre problemática matéria de dominialidade, ver, entre tantos, GOMES CANOTILHO 

e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa – Anotada, Almedina, Coimbra, 2007, 

anotações ao artigo 84º; JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 

Almedina, Coimbra, 2010, anotações ao artigo 84º; PAULO OTERO (org.), Comentário à Constituição, II 

volume, Almedina, Coimbra, 2008, anotações ao artigo 84º; ARNALDO OURIQUE, Dicionário das 

autonomias políticas das regiões autónomas portuguesas, vLex, Barcelona, 2014. ANA RAQUEL MONIZ, 

O Domínio Público – O Critério e o Regime Jurídico da Dominialidade, Almedina, Coimbra, 2005; JOSÉ 

MANUEL SÉRVULO CORREIA, Defesa do Domínio Público, in Francisco Salgado Zenha: Liber Amicorum, 

Coimbra Editora, 2003; JOSÉ PEDRO FERNANDES, Domínio Público, in Dicionário Jurídico da 

Administração Pública, vol. IV, Lisboa, 1991. Existe variada jurisprudência constitucional, por exemplo, 

parecer 26/80 da Comissão Constitucional, consultável em http://www.tribunalconstituci 

onal.pt/tc/bibliotecacc.html, e acórdãos do Tribunal Constitucional 280/90, 886/96, 330/99, 131/2003, 

402/2008,  todos consultáveis em www.tribunalconstitucional.pt; ver ainda os pareceres do Conselho 

Consultivo da Procuradoria-Geral da República 10/82, 92/88, 16/91, consultáveis em 

http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/Internet?OpenView; e os pareceres 5111 de novembro de 1987 e 5945 de 

janeiro 2002 da Comissão do Domínio Público Marítimo, in Boletim da Comissão do Domínio Público 

Marítimo, respetivamente nº101 e nº116, Lisboa, 1987 e 2002. 

(
10

) Sobre o domínio público em vários estados na Europa, com especial incidência no domínio 

público marítimo, ver LUÍSA PINHO, Domínio público marítimo – o seu “carácter público” e a 

qualificação das áreas costeiras, tese de mestrado, Universidade de Aveiro, 2003, pp.51-66, 

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/4476/1/345.pdf, consultado em 12-09-2014. 

(
11

) Não nos interessa agora o conceito de domínio público internacional. Cif., por todos, LUÍS DE 

ALMEIDA, in Polis Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, volume 2, Verbo, Lisboa/São Paulo, 

1984, pp. de coluna 712-716. 

(
12

) Artigo 2º do citado Decreto-Lei 90/90, de 16 março e artigo 3º, alínea f) do antedito Decreto 

Legislativo Regional 21/2012/A, de 9 maio. 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/Internet?OpenView
https://ria.ua.pt/bitstream/10773/4476/1/345.pdf
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2.3 Esse património mineral encontra-se no leito das águas costeiras e 

territoriais, e nos fundos marinhos contíguos à plataforma continente. Veja-se, em 

esquema, a figura 1 sobre o Mar dos Açores (
13

). 

              

             Figura 1: Mar dos Açores, fundos, leito e subsolo, usando a Ilha Terceira 

 

 

2.4 Veja-se nesta outra imagem, na figura 2, sobre o que seja domínio público do 

Estado e domínio público da Região, na seguinte figura sobre o arquipélago dos Açores: 

                             Figura 2: Ilhas e Mar dos Açores, domínios públicos 

 
 

2.5 E isso, portanto, tem o carimbo de bens dominiais, de estatuto de 

dominialidade, pertence ao Estado, ao domínio público marítimo. Ora, o diploma 

regional declarado ilegal por violar o Estatuto Político, por violar o tal princípio da 

                                                 
(

13
) Imagem adaptada de ARNALDO OURIQUE, Dicionário das autonomias políticas das regiões 

autónomas portuguesas, vLex, Barcelona, 2014, p.68. 

©Arnaldo Ourique 

©Arnaldo Ourique 

http://www.arnaldoourique.pt/
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gestão partilhada, regulamentava precisamente a exploração económica destes recursos 

geológicos no Mar dos Açores – mar, com os correspondentes fundo, leito e subsolo, e 

as ocorrências dominiais daí decorrentes – domínio público marítimo. 

2.6 O princípio da gestão partilhada está plasmado no EPA na sua revisão de 

2009, ali se instituindo, no seu artigo 8º, nº3. Vale a pena transcrever todo o artigo, 

sublinhando os conceitos estratégicos: 

 

«Artigo 8.º 

Direitos da Região sobre as zonas marítimas portuguesas 

1 — A Região tem o direito de exercer conjuntamente com o Estado poderes de 

gestão sobre as águas interiores e o mar territorial que pertençam ao território 

regional e que sejam compatíveis com a integração dos bens em causa no domínio 

público marítimo do Estado. 

2 — A Região é a entidade competente para o licenciamento, no âmbito da 

utilização privativa de bens do domínio público marítimo do Estado, das atividades de 

extração de inertes, da pesca e de produção de energias renováveis. 

3 — Os demais poderes reconhecidos ao Estado Português sobre as zonas 

marítimas sob soberania ou jurisdição nacional adjacentes ao arquipélago dos Açores, 

nos termos da lei e do direito internacional, são exercidos no quadro de uma gestão 

partilhada com a Região, salvo quando esteja em causa a integridade e soberania do 

Estado. 

4 — Os bens pertencentes ao património cultural subaquático situados nas 

águas interiores e no mar territorial que pertençam ao território regional e não tenham 

proprietário conhecido ou que não tenham sido recuperados pelo proprietário dentro 

do prazo de cinco anos a contar da data em que os perdeu, abandonou ou deles se 

separou de qualquer modo, são propriedade da Região». 

 

2.7 Esta norma, do nº3, é de extraordinária importância: pela primeira vez na 

história da autonomia política se insere – formalmente – o princípio e que não tem aliás 

paralelo no Estatuto Político da Madeira. 

2.8. Em todo o caso, o valor deste princípio da gestão partilhada não está na sua 

consagração – porque ele existe desde 1976 (para falarmos da autonomia açoriana do 

ponto de vista político e jurídico), mas por o expressar, e numa lei de valor reforçado 

como é o Estatuto, na matéria do domínio público marítimo, matéria, não apenas de 

reserva de soberania, mas de dominialidade. 

2.9 O princípio da gestão partilhada em geral faz parte dos cânones da 

autonomia política desde 1976 e é visível em milhentos aspetos do dia-a-dia: um caso 

http://www.arnaldoourique.pt/
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emblemático é o da Universidade dos Açores, instituição pertencente à pessoa coletiva 

Estado, mas em que a Região, com previsão expressa na lei orgânica do Governo 

Regional (
14

) apoia financeiramente de modo regular (
15

); ou seja, neste caso sem 

acordo, pelo menos expresso, entre Estado e Região, verifica-se uma gestão partilhada 

no investimento público. Ou a Comissão Bilateral sobre a Base das Lajes, onde 

participa a Região e, portanto, verifica-se uma gestão política partilhada (
16

). 

Multiplicam-se os exemplos. 

2.10. O valor deste princípio, expresso textualmente no Estatuto, é a sua 

previsível tradução em tema central de estudo e desenvolvimento nos próximos tempos, 

sobretudo devido a este acórdão 315/2014 do Tribunal Constitucional. E a partir de 

agora este princípio norteará, em muitos aspetos da vida do Estado e das regiões 

autónomas, o sistema autonómico constitucional (
17

). 

 

3) Introdução ao conceito de gestão partilhada 

 3.1. A gestão partilhada no Mar dos Açores terá tendência a levantar contenda 

política: porque se é certo que a Região deve partilhar com o Estado o acesso aos 

dividendos que o Mar pode traduzir, mais problemático é a partilha dos custos da sua 

gestão. 

                                                 
(

14
) No texto da lei orgânica (XI Governo regional dos Açores) de 2014 as «relações com a 

Universidade dos Açores» está nas atribuições da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, 

artigo 13º, alínea f) do Decreto Regulamentar Regional 12/2014/A, de 24 julho. Na versão original 

pertencia ao Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, artigo 11º, alínea g) do Decreto 

Regulamentar Regional 24/2012/A, de 27 novembro. 

(
15

) Cif. O Despacho 1536/2013, de 28 agosto, Contrato-Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tripolar da Universidade dos Açores, da SRECC, hoje SREC, consultável em 

http://www.azores.gov.pt/jo/serie+ii/2013/série+ii+nº+165+de+28+de+agosto+de+2013/despacho+nº+15

36+de+2013.htm; ver o documento geral de aprovação genérica, Resolução do Conselho do Governo 

Regional 71/2013, de 25 junho, consultável em http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2013/Série 

+I+Nº+69+de+25+de+Junho+de+2013/Resolução+do+Conselho+do+Governo+Nº+71+de+2013.htm.  

(
16

) Resolução da Assembleia da República 38/95, de 11 outubro, consultável em 

http://dre.pt/pdf1sdip/1995/10/235A00/62506288.pdf.   

(
17

) Estamos a pensar na importância que o mar adquiriu nos últimos tempos sobretudo nas 

potenciais riquezas do subsolo. Veja-se, a esse propósito, o Projeto de Alargamento da Plataforma 

Continental, documentos consultáveis em http://www.emepc.pt/. E a Estratégia Nacional para o Mar, 

Resolução do Conselho de Ministros 12/2014, de 12 fevereiro, consultável em 

https://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/03000/0131001336.pdf. E o livro Políticas Públicas do Mar para um 

Novo Conceito Estratégico Nacional, vários Autores, coordenadores NUNO VIEIRA MATIAS, VIRIATO 

SOROMENHO-MARQUES, JOÃO FALCATO e ARISTIDES G. LEITÃO, Esfera dos Livros, Lisboa, 2010.    

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2013/Série
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/10/235A00/62506288.pdf
http://www.emepc.pt/
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/03000/0131001336.pdf
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 3.2 Podemos apontar, como elemento introdutório da problemática, dois níveis 

de interação subjacentes ao princípio: de um lado, a relação política e administrativa, e a 

relação jurídico legal; e, de outra banda, a gestão propriamente dita, quer quanto aos 

dividendos científicos, financeiros e políticos, quer quanto aos custos operacionais da 

manutenção e defesa do Mar açoriano.  

3.3 Quanto à primeira questão, na verdade é importante distinguir as relações. 

Embora se possa apontar como necessária uma lei que regule tal princípio (
18

), não é 

líquido que seja uma necessidade impreterível. Já acima apontámos da existência de 

relações de gestão partilhada noutras áreas – e o regime constitucional autonómico 

contém elementos que justificam tal modo de atuação para a gestão partilhada do Mar 

através, não apenas da relação legal, mas sobretudo política e contratual através de 

acordos de cooperação funcional. 

3.4 Uma coisa é a competência legislativa da Assembleia da República sobre os 

bens de domínio público (
19

), incluindo a dominialidade do Mar açoriano que é gerido 

na generalidade pelo Estado (
20

); outra é o património, o território pelo que se constitui a 

Região Autónoma. Nos termos do artigo 2º do EPA, «Território regional. 1 — O 

território da Região Autónoma abrange o arquipélago dos Açores, composto pelas 

ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e 

Corvo, bem como os seus ilhéus. 2 — Constituem ainda parte integrante do território 

regional as águas interiores, o mar territorial e a plataforma continental contíguos ao 

arquipélago» (
21

). Quer-se dizer que, embora o Estado tenha a dominialidade sobre o 

Mar açoriano, esse domínio é sobre um espaço que é território açoriano e onde 

                                                 
(

18
) Conforme o Representante da República e o Tribunal Constitucional neste caso defendem. 

No mesmo sentido, ARNALDO OURIQUE, Condição autonómica. Básicos ensaios jurídico-políticos e 

constitucionais sobre as regiões autónomas de Portugal, vLex, Barcelona, 2013, pp.100-105 e 185-191, 

especialmente p.190.    

(
19

) Artigo 84º, nº1, alíneas a) e f), e nº2, e artigo 164º, alínea g) da Constituição Portuguesa.  

(
20

) Artigos182º e 197º-199º da Constituição Portuguesa. Dizemos na generalidade porque, como 

se disse já na Anotação 8, compete à Região a gestão da extração de inertes na faixa costeira e no mar 

territorial e o acesso e utilização de recursos naturais para fins científicos. 

(
21

) O Estatuto Político da Madeira, Leis 13/91, de 5 junho, 130/99, de 21 agosto e 12/2000, de 

21 junho, artigo 3º, determina que «Território. 1 — O arquipélago da Madeira é composto pelas ilhas da 

Madeira, do Porto Santo, Desertas, Selvagens e seus ilhéus. 2 — A Região Autónoma da Madeira 

abrange ainda o mar circundante e seus fundos, designadamente as águas territoriais e a zona 

económica exclusiva, nos termos da lei». Termos textuais mais restritos mas que juridicamente são 

equivalentes aos dos Açores; distinção significativa que aqui não podemos avançar mais. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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precisamente existe um governo com autonomia política. De outra maneira de dizer 

parece pouco curial que a Constituição reconheça aos povos insulares uma autonomia 

política sobre o seu território e que o Estado depois gira parte desse território de 

maneira inteiramente livre. 

3.5 Na ausência de legislação que regule o princípio da gestão partilhada desse 

mar – funciona sobremaneira, de um lado, o princípio da audição (
22

), e, por outro lado, 

a necessidade política impreterível de estabelecer com a Região cooperação 

institucional por respeito à autonomia constitucional e institucional. 

3.6 Quanto à segunda questão, os dividendos científicos, financeiros e políticos, 

e os custos operacionais da manutenção e defesa do Mar açoriano. Embora a Região 

possa, e deva, fazer valer-se dos dividendos científicos, financeiros e políticos que o 

Mar açoriano pode propiciar e, portanto, junto do Estado tenha interesse em reivindicar 

uma lei que regule o princípio da gestão partilhada, ou em reclamar negociações no 

sentido de as duas administrações públicas, as do Estado e as da Região, em conjunto 

gerir esse património, no entanto essa (dupla) virtude pode desembocar no interesse do 

Estado ceder aos interesses da Região a troco do respetivo ressarcimento pelos custos 

operacionais da fiscalização do Mar dos Açores e que é feito sobretudo pelo Marinha 

Portuguesa (
23

). 

3.7. É que a gestão do Mar dos Açores não abrange apenas a parte das riquezas 

dos fundos e subsolos oceânicos; muito mais, engloba tudo quanto é feito para a 

garantia de sua soberania, fiscalidade e defesa, segurança e relações internacionais num 

universo bastante amplo, incluindo no âmbito da União Europeia. 

                                                 
(

22
) O princípio da audição nasceu com a Constituição de 1976. E, desde cedo, os seus contornos 

foram delimitados. Ver, a título exemplificativo, os pareceres 10/77, 20/77, 17/78, 21/78, 23/78, 26/78, 

14/79, 27/79, 38/79, 11/80, 12/80, 19/80, 25/80, 15/81, 2/82, 11/82, 23/82 e 24/82, da Comissão 

Constitucional. Sobre essa origem e análise, ver ARNALDO OURIQUE, O pensamento jurisconstitucional 

das autonomias políticas portuguesas, I, de 1976 a 1982, Comissão Constitucional, Novas Edições 

Académicas, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Germany, 2014. Ver ainda, no mesmo 

sentido alguns acórdãos do Tribunal Constitucional 14/84, 36/84, 82/86, 264/86, 125/87, 194/89, 275/89, 

396/89, 403/89 e 47/90. É um princípio que ainda levanta muitas dúvidas conforme se pode verificar pelo 

acórdão 465/2014, no qual se percebe não ter existido audição da Região Autónoma mas a matéria é 

mencionada apenas na superficialidade. 

(
23

) Pode ver-se o extenso rol de funções de diversa e diversificada ordem: capitão-de-mar-e-

guerra ANTÓNIO MANUEL DE COELHO CÂNDIDO, Espaços marítimos sob soberania ou jurisdição 

nacional. Um modelo para potenciar o exercício da autoridade do estado no mar, Grupo de Estudos e 

Reflexão Estratégica, in Cadernos Navais, 39, outubro-dezembro 2011, pp.16-17.  

http://www.arnaldoourique.pt/
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3.8. É certo que o Estado não possui dominialidade sobre o território dos Açores 

na parte das ilhas e ilhéus (ver esquema 2) e, mesmo assim, tem a obrigação de garantir 

a defesa do arquipélago (
24

). Ou seja a Região não comparticipa, pelo menos 

diretamente, nas despesas do Estado na gestão da defesa nacional quanto aos mares 

portugueses, açorianos e madeirenses. 

3.9 Como se percebe, o princípio da gestão partilhada quanto ao Mar levanta 

várias interrogações – todas elas de difícil e complexa resposta. 

3.10 E quem diz mar dos Açores, diz também Mar da Madeira (
25

) (
26

). 

 

4) Fundamentos do legislador autonómico 

4.1 Face ao que se acabou de verificar seria normal que a Região Autónoma, 

antes de avançar para o que desenvolveu com a criação da lei regional declarada ilegal 

com força obrigatória legal (
27

), se munisse de tecnologia intelectual jurídico-                 

-constitucional suficientemente apta para fazer frente aos naturais obstáculos. 

4.2 Consultados os documentos em processo (
28

) verifica-se precisamente o 

contrário. Na proposta que o Governo Regional apresentou  à Assembleia Legislativa 

dos Açores constam as preocupações, umas de ordem económica (
29

), outras de âmbito 

internacional (
30

) e, por fim, outras quanto às regras técnicas de exploração dos fundos 

marinhos (
31

).  

                                                 
(

24
) Artigos 9º, alínea a) e 273º da Constituição Portuguesa.  

(
25

) Ou seja, o princípio da gestão partilhada para o Mar dos Açores porque inscrito 

expressamente no Estatuto açoriano não limita que se aplique o mesmo princípio ao mar madeirense. Essa 

é outra questão que aqui não podemos, nem queremos, prosseguir. 

(
26

) A Região Autónoma da Madeira também esteve envolvida na jurisprudência constitucional 

neste tipo de matéria, a propósito do “domínio público” nos portos madeirenses, acórdão 654/2009, 

consultável em http://www.tribunalconstitucional.pt/.   

(
27

) Convém não esquecer o efeito jurídico dessa declaração jurisconstitucional do Tribunal 

Constitucional: é que o diploma, ou parte dele, a parte que for sujeita à declaração, é expurgado do 

ordenamento jurídico. 

(
28

) Consultáveis em http://www.alra.pt.  

(
29

) «Considerando o elevado potencial económico do investimento na exploração económica 

dos fundos oceânicos, que permite antever investimentos estruturantes ou de valor estratégico para a 

economia açoriano, essencialmente assente sobre investimento estrangeiro», Proposta 3/2012, in 

http://www.alra.pt, p.2. 

(
30

) «Na elaboração do presente diploma foi tido em conta que a Autoridade Internacional dos 

Fundos Marinhos... a denominada “Área”, ainda não estabeleceu orientações claras sobre as regras a 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.alra.pt/
http://www.alra.pt/
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4.3 Também, inclusivamente, é referido de passagem a necessidade de 

harmonizar as diversas entidades competenciais, os particulares interesses regionais no 

Mar Açoriano (
32

), mas nem uma palavra precisamente sobre a necessidade de 

harmonizar com o Estado, precisamente aquele a quem o EPA determina uma gestão 

partilhada entre ambos. 

4.4 Ou seja percebe-se claramente que a Região estava a manejar uma tecnologia 

sem saber o que tinha em mão – o que é surpreendente, em parte pelo menos. 

4.5 As mesmas preocupações são depois mantidas depois da publicação do 

nosso acórdão 315/2014 (
33

). 

4.6 Na audição das regiões autónomas da “Proposta de Lei 133/XII-Bases do 

ordenamento e da gestão do espaço marítimo” do Governo da República de 2013 na 

Assembleia da República (
34

), portanto depois do veto jurídico do Representante da 

República e remessa ao Tribunal Constitucional, verifica-se já alguma preocupação 

nessa medida, pelo menos no caso do Governo Regional (
35

), mantendo a linha anterior 

no caso do parlamento regional que propôs alterações ao texto sem as fundamentar (
36

) 

(
37

). 

                                                                                                                                               
seguir na exploração mineral do mar profundo que possam ser adaptadas à realidade açoriana», 

Proposta 3/2012, Proposta 3/2012, in http://www.alra.pt, pp.2 e 3.  

(
31

) «Assim, tratando-se de uma atividade ainda longe da maturidade, as únicas regras 

conhecidas são as que foram estabelecidas pela International Marine Minerais Society (IMMS), que 

aprovou um Código... o código proposto poderá servir de base a legislação que regulamente a 

mineração nos fundos oceânicos», Proposta 3/2012, in http://www.alra.pt, p.3.  

(
32

) «Não estando em causa a integridade e a soberania do Estado, estas matérias enquadram-se 

no contexto mais vasto da gestão partilhada dos recursos marinhos, a que se refere o nº3 do artigo 8º do 

Estatuto Político-Administrativo, pelo que devem merecer particular consideração, especialmente tendo 

em conta o interesse específico regional nos recursos daquela» nesses recursos», Proposta 3/2012, in 

http://www.alra.pt, p.2. 

(
33

) Projetos de resolução 22 e 34 de 2013, de dois partidos políticos com assento parlamentar, 

consultáveis em http://www.alra.pt. Que traduzem basicamente o texto do Preâmbulo da lei regional que a 

seguir transcrevemos.  

(
34

) Consultáveis em http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciati 

va.aspx?BID=37600.   

(
35

) «Para o Governo dos Açores, a gestão partilhada vai muito para além de uma mera 

consulta», Parecer, in http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?B 

ID=37600, p.2.  

(
36

) Parecer, in http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.as 

px?BID=37600.  

(
37

) Para a Madeira a matéria passa ao lado e verifica-se uma preocupação com as receitas das 

taxas, in http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37600.  

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.alra.pt/
http://www.alra.pt/
http://www.alra.pt/
http://www.alra.pt/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciati%20va.aspx?BID=37600
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciati%20va.aspx?BID=37600
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?B%20ID=37600
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?B%20ID=37600
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.as%20px?BID=37600
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.as%20px?BID=37600
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37600
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4.7 Com este nível tão baixo de conhecimento sobre uma matéria, que no caso 

dos Açores foi especificamente proposta pela própria Região para o seu Estatuto 

Político, – as regiões autónomas não chegam lá. Os conhecimentos da Região limitam- 

-se à filosofia política como se percebe pelos documentos citados que estão afinal 

retratados no Preâmbulo do Decreto Legislativo Regional 21/2012/A, de 9 maio, e não 

se vislumbra qualquer preocupação, para além da revista na audição da lei estadual que 

acima vimos. Eis esse pensamento retratado no Preâmbulo que se transcreve: 

«O Decreto -Lei n.º 90/90, de 16 de março, emitido no uso da autorização 

legislativa concedida pela Lei n.º 13/89, de 29 de junho, fixou o regime jurídico 

aplicável à revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, 

genericamente designados por recursos geológicos, integrados ou não no domínio 

público, com exceção das ocorrências de hidrocarbonetos. 

Aquele diploma estabelece, no seu artigo 52.º, a sua aplicabilidade às Regiões 

Autónomas, sem prejuízo das competências dos respetivos órgãos de governo próprio e 

de diploma regional adequado que lhe introduza as necessárias adaptações, objetivo 

que se pretende atingir com o presente diploma. 

Face à natureza e importância daquele regime jurídico, as adaptações devem 

necessariamente ter em conta a estrutura própria da administração regional autónoma 

e o enquadramento constitucional e estatutário que as questões referentes à gestão do 

domínio público na Região Autónoma dos Açores adquiriram ao longo das décadas 

transcorridas desde a entrada em vigor daquele regime, nomeadamente o direito ao 

domínio público e privado regionais e os direitos sobre as zonas marítimas, 

reconhecidos pela alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º e pelo artigo 8.º do Estatuto Político -

Administrativo. Nesse contexto, tendo em conta o disposto no artigo 84.º da 

Constituição e nas alíneas c) a f) do n.º 2 do artigo 22.º do Estatuto Político-                 

-Administrativo, as necessárias adaptações são feitas mantendo intocadas as matérias 

abrangidas pela reserva competencial estabelecida na alínea v) do n.º 1 do artigo 165.º 

da Constituição quanto à definição e regime dos bens do domínio público, limitando-se, 

nesse campo, o diploma à simples adaptação orgânica e a regulamentar de forma 

específica os procedimentos contratuais e de salvaguarda que respeitam aos recursos 

geológicos nos Açores. Por outro lado, considerando o elevado potencial económico do 

investimento na exploração económica dos fundos oceânicos, que permite antever 

investimentos estruturantes ou de valor estratégico para a economia açoriana, 

essencialmente assentes em investimento estrangeiro relevante, para além do disposto 

nas alíneas a) e d) do n.º 2 do artigo 57.º, foi, também, tido em conta o estabelecido nas 

alíneas j) e l) do artigo 67.º, ambos do Estatuto Político-Administrativo. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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Considerando que os depósitos minerais conhecidos se concentram nos fundos 

marinhos contíguos ao arquipélago, no presente diploma merecem particular atenção 

as questões referentes aos recursos geológicos localizados no território marítimo da 

Região Autónoma dos Açores, em especial os situados para além do mar territorial. 

Não estando em causa a integridade e a soberania do Estado, estas matérias 

enquadram-se parcialmente no contexto mais vasto da gestão partilhada dos recursos 

marinhos, a que se refere o n.º 3 do artigo 8.º do Estatuto Político-Administrativo, pelo 

que devem merecer particular consideração, especialmente tendo em conta o interesse 

específico regional nos recursos daquela que é de longe a maior parcela do território 

açoriano. No que respeita à exploração de recursos geológicos na região oceânica em 

torno do arquipélago, na elaboração do presente diploma foi tido em conta que a 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, mais conhecida por International 

Seabed Authority (ISA), entidade à qual, nos termos da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, celebrada em 1982 em Montego Bay, Jamaica, foi atribuída 

jurisdição sobre os recursos minerais situados no leito do mar, nos fundos marinhos e 

no seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional, a denominada «Área», ainda 

não estabeleceu orientações claras sobre as regras a seguir na exploração mineral do 

mar profundo que possam ser adaptadas à realidade açoriana. Assim, tratando -se de 

uma atividade ainda longe da maturidade, as únicas regras conhecidas são as que 

foram estabelecidas pela International Marine Minerals Society (IMMS), que aprovou 

um Código para a Gestão Ambiental de Operações Mineiras no Mar (Code for 

Environmental Management of Marine Mining), documento elaborado com o apoio de 

uma das empresas interessadas na exploração, o qual foi submetido à ISA em abril de 

2010. De acordo com esta entidade, o código proposto poderá servir de base a 

legislação que regulamente a mineração nos fundos oceânicos, embora uma apreciação 

independente tenha concluído que o documento, apesar de sugerir um conjunto 

alargado de soluções para a gestão do ambiente marinho num contexto de mineração 

comercial, não constitui uma política integrada de conservação capaz de proteger 

sistematicamente a diversidade natural e a estrutura, funções e resiliência dos 

ecossistemas presentes. 

Nesse contexto, tendo em conta as reservas existentes quanto ao real impacte da 

exploração mineira dos fundos marinhos e as propostas de diversas entidades e 

organizações internacionais, com relevo para a OSPAR, a Census of Marine Life e o 

Conselho Internacional para a Exploração do Mar (mais conhecido por International 

Council for the Exploration of the Sea ou ICES), a Região Autónoma dos Açores 

estruturou, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 28/2011/A, de 11 de novembro, o 

Parque Marinho dos Açores. 

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ...». 

 

http://www.arnaldoourique.pt/
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5) Fundamentos do pedido da fiscalização por parte do Representante da República (
38

) 

 5.1 O pedido da ilegalidade, no pressuposto de que o princípio da gestão 

partilhada previsto (expressamente) no EPA depende de uma lei da Assembleia da 

República para que seja efetivamente exequível (
39

), baseia-se em três ideias 

basicamente, e quanto ao diploma regional: a matéria de recursos geológicos é matéria 

de reserva da Assembleia da República; esta matéria está inserida naquilo que é o 

domínio público marítimo que pertence ao Estado e, pois, o diploma regional viola o 

âmbito regional no seu sentido institucional (
40

); e o diploma regional ao assumir 

integralmente a gestão dos recursos geológicos na Região Autónoma, isto é, assumindo 

a aplicação administrativa exclusiva dessa gestão, e assim arredando o Estado, viola o 

princípio da gestão partilhada em conformidade com o Estatuto Político. 

5.2 Já quanto ao diploma estadual, considera que é (supervenientemente) ilegal 

na base das anteditas considerações, porque traduz um «cheque em branco à Região, 

permitindo-lhes assumir a totalidade das competências previstas» na lei estadual (
41

). 

Esta consideração esquece que os diplomas, independentemente da sua data, estão 

sujeitos quer à sua interpretação atualista, quer à sua interpretação conforme a 

Constituição, o que reforça naturalmente aquela interpretação atualista. 

5.3 Tudo somado, o pedido do Representante da República está certo em parte – 

porque o diploma regional não se limita a regulamentar, mas vai muito mais longe, até 

                                                 
(

38
) O parecer está parcialmente transcrito no acórdão do Tribunal Constitucional. E está 

consultável, na íntegra, em http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-da-República/ 

Req-ao-Tribunal-Constitucional. 

(
39

) «É forçoso reconhecer que o artigo 8º [do Estatuto Político dos Açores] é um preceito não 

exequível por si mesmo e, mormente, que não pode haver verdadeira gestão partilhada sem uma 

intervenção legislativa dos órgãos de soberania que determine − naturalmente após participação das 

instâncias regionais − os termos dessa mesma partilha», p.7. 

(
40

) «Quando um regime jurídico envolve necessariamente entidades nacionais e entidades 

regionais, a sua definição legal só pode caber aos órgãos de soberania (Acórdão n.º 258/2007). A 

definição primária desse regime por fonte legislativa regional violaria o parâmetro do “âmbito 

regional”, contido na alínea a) do n.º 1 do artigo 227º [da Constituição], no sentido “institucional” (e 

não necessariamente “material”) que foi definitivamente atribuído àquele conceito pelo Acórdão n.º 

304/2011», p.7.  

(
41

) «O referido artigo 52º, ao conceder um verdadeiro cheque em branco à Região, permitindo-

lhe assumir a totalidade das competências previstas no próprio Decreto-Lei n.º90/90 − sem qualquer 

restrição ou precaução −, não é mais compaginável com as exigências que entretanto foram introduzidas 

pelo preceito do Estatuto Político-Administrativo», p.20. 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-da-República/%20Req-ao-Tribunal-Constitucional
http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-da-República/%20Req-ao-Tribunal-Constitucional
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duplica, copia exatamente os termos da lei estadual – o que tecnicamente não é 

admissível porque o sistema autonómico é para criar diferente e não para repetir (
42

). 

5.4 Em todo o caso, como perceberemos já a seguir, algumas ideias presentes 

neste parecer do Representante da República são mais restritivas do que o pensamento 

autonómico do Tribunal Constitucional. Temos, no entanto, que perceber essa 

dimensão: há naturalmente, por parte de quem vigia e controla, uma responsabilidade de 

apontar todos os argumentos de maneira a garantir eficácia ao seu pensamento de que 

existe desconformidade constitucional. 

5.5 Em qualquer caso, no entanto, essa função revista assim do ponto de vista de 

garantir a sua eficácia, não respeita inteiramente a Constituição: esta existe, não apenas 

como limite da autonomia política, mas, e sobretudo, para permitir o desenvolvimento 

da Região – quando estivermos em presença de um diploma que queira efetivamente 

com responsabilidade resolver questões concretas, úteis e sérias para as ilhas insulares, 

o que nem sempre é comprido e, neste caso concreto, efetivamente o diploma regional, 

todo ele, está mal enquadrado ao limitar-se a atribuir apenas à administração pública dos 

Açores uma capacidade que é, em teoria, das duas administrações, do Estado e da 

Região, e na prática quase toda da administração do Estado. 

5.6 O conceito de gestão partilha ainda levanta outra questão pertinente. Para 

além de não estar determinado (por falta de uma lei regulatória ou acordo institucional), 

esse constitui um princípio. Um princípio, diferente de regra, está sempre envolto numa 

dimensão que envolve juízos de valor. 

5.7 A propósito da igualdade, a doutrina portuguesa, e estrangeira, determina 

que os princípios implicam duas operações intelectuais, a racionalidade instrumental e a 

racionalidade ética. Numa palavra, os princípios «têm pressupostos de aplicação 

relativamente indefinidos porque incorporam conceitos de valor e aplicam-se sob 

reserva de ponderação» (
43

). Isto é, a definição do que seja gestão partilhada no 

contexto do Mar dos Açores é ou será sempre uma tarefa de difícil concretização. 

                                                 
(

42
) Conforme jurisprudência constitucional consolidada, acórdãos 333/1986, 245/1989 e 

246/1990, consultáveis em www.tribunalconstitucional.pt.  

(
43

) GONÇALO DE ALMEIDA RIBEIRO, o Constitucionalismo dos Princípios, em O Tribunal 

Constitucional e a Crise – Ensaios Críticos, obra organizada por este e LUÍS PEREIRA COUTINHO, 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
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5.8 Esta abrangência incerta aconselha que se faça uso da vida concreta em 

detrimento da teoria. Isto é, parece plausível imaginar que a Região, e o Estado, mas 

sobretudo a Região, tem sempre mais a ganhar que seja desenvolvido o contrato político 

e institucional como vimos em nº3.3 supra para uma gestão partilhada baseada na 

experiência conjunta das duas administrações, ganhando-se assim um manancial de 

conhecimento que dê alento à construção, numa fase posterior, da feitura de uma lei 

regulatória do princípio. E nada existe na Constituição Portuguesa que limite essa 

atuação concertada, antes pelo contrário. 

 

6) Fundamentos da deliberação do Tribunal Constitucional 

6.1 Sobre a legalidade da lei estadual, o órgão estadual e jurisconstitucional não 

o considera ilegal, não o considera um cheque em branco – porque a permissão para as 

regiões autónomas lhe introduzirem adaptações é sempre feita no contexto da 

constitucionalidade (
44

). 

6.2 Na verdade, é sintomática a data da lei estadual, 1990, altura em que o 

regime constitucional autonómico era muito diferente do que resultou das revisões da 

Constituição em 1997 e 2004. 

6.3 Sobre o diploma regional o Tribunal Constitucional entende-o quase 

integralmente ilegal (mas apenas declara as normas que incidem sobre o que está 

inserido no domínio público marítimo, e não todo o diploma como se pretendia no 

pedido) com base nas ideias gerais do parecer do Representante da República. Em todo 

                                                                                                                                               
Almedina, Coimbra, 2014, pp.68-103, especialmente p.73. Também com o mesmo sentido, MIGUEL 

NOGUEIRA DE BRITO, Medida e Intensidade do Controlo da Igualdade na Jurisprudência da Crise do 

Tribunal Constitucional, em O Tribunal Constitucional e a Crise, Op. Cit, pp.105-131, sobretudo p.125 e 

ss., que distingue ainda assim em dois momentos: o princípio da igualdade na sua vertente de proibição de 

arbítrio é regra; mas na sua vertente de igualdade proporcional (ou proibição de desequilíbrio) será já não 

regra, mas princípio. E nos dois excelentes estudos pode consultar-se vasta bibliografia. 

(
44

) «O reenvio normativo que o artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 90/90 faz para o “diploma 

regional adequado”, não autoriza que os órgãos regionais se apropriem das competências gestionárias 

que por aquele preceito estatutário também pertencem às entidades administrativas da República», «A 

norma não transfere para a esfera de competência da Assembleia Legislativa o poder de regular as 

formas concretas de utilização do domínio público marítimo, permitindo apenas que fossem feitas 

adaptações necessárias à execução daquele diploma na Região. Quem definiu essas condições foi o 

artigo 8.º do EPARAA [Estatuto dos Açores], pelo que é dele que emerge a obrigação de se emanar um 

regime legal que defina os termos da gestão partilhada dos bens integrados no domínio público 

marítimo», http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf, p.2858. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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o caso, distingue a dimensão da lei estadual – que entende não violar o Estatuto 

Político; e distingue várias ideias básicas concernentes ao assunto. 

6.4 Em primeiro lugar, diferencia duas realidades indissociáveis embora 

distintas: o leito do mar, o subsolo e os fundos marinhos contíguos da plataforma 

continental são bens diferentes das ocorrências minerais que ali existam ou possam vir a 

existir. Essa distinção é importante porque reforça uma segunda ideia: a de que a 

titularidade dos bens é diferente da titularidade da sua gestão (
45

). Como acima vimos 

(
46

), nos termos do EPA, adentro do domínio público marítimo a gestão administrativa 

do licenciamento de extração de inertes, ou da pesca ou da produção de energias 

renováveis – é exclusiva da Região Autónoma. 

6.5 Conclui o Tribunal Constitucional que a questão está, não exatamente na 

falta de poderes de Região Autónoma para gerir os bens situados no Mar dos Açores, 

que é de domínio público marítimo (do Estado, portanto), mas na dificuldade que a lei 

regional coloca (à lei Estatuto Político e) ao Estado: quando o EPA determina que a 

gestão destes bens é feita em conjunto pelo Estado e pela Região de uma maneira 

partilhada, eis que o diploma regional arreda inteiramente a administração do Estado 

dessa gestão e coloca, em termos exclusivos, tal poder nas mãos da Região (
47

). 

                                                 
(

45
) «Os recursos minerais marinhos autonomizam -se do solo e subsolo marinho, que pertence 

ao domínio público marítimo, e integram -se no domínio público geológico (cf. alíneas a) e c) do n.º 1 do 

artigo 84.º da CRP). Por outro lado, a autonomização desses bens dominais, com a consequente 

subordinação a um regime jurídico diverso daquele em que se encontram integrados, torna possível que 

os titulares dos poderes de domínio sobre cada um desses bens sejam entidades administrativas 

diferentes. É que, em virtude do n.º 2 do artigo 84.º da CRP, os sujeitos com legitimidade para serem 

titulares do domínio público são as pessoas coletivas públicas territoriais — Estado, as regiões 

autónomas e as autarquias locais. Ora, se os entes públicos territoriais com poderes sobre os bens 

dominiais podem ser vários, nada obsta a que bens que se encontram física e funcionalmente ligados, 

mas juridicamente autonomizados, possam constituir domínios públicos «pertencentes» a diferentes 

titulares»; «o facto de o leito das águas territoriais e dos fundos marinhos contíguos ao arquipélago dos 

Açores e os recursos naturais neles integrados pertencerem ao domínio público do Estado, não 

impossibilita, do ponto de vista da Constituição, que alguns dos poderes de gestão desse domínio possam 

ser afetos à Região. O que o Estado não pode transmitir, seja a quem for, é a titularidade do domínio 

público marítimo, incluindo aí os poderes e prerrogativas que formam o núcleo essencial da 

dominialidade (os poderes de domínio), assim como a propriedade dos recursos naturais nele situados, 

enquanto não se produzir a desafetação ou separação», http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0 

284102860.pdf, respetivamente pp.2851 e 2854. 

(
46

) Anotação 8. 

(
47

) «A competência concorrente entre o Estado e a Região significa que os poderes de gestão 

são repartidos por órgãos administrativos das duas pessoas coletivas. Mas isso não quer dizer que 

qualquer um dos órgãos competentes os possa exercer sozinho, prevenido a jurisdição — isto é, ficando 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0%20284102860.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0%20284102860.pdf
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6.6 A questão, portanto, e diferentemente do parecer do Representante da 

República, não está apenas no poder de soberania naquilo que é do domínio público 

marítimo, mas também na determinação do que seja gestão partilhada que implica 

sempre duas pessoas coletivas distintas (
48

). 

6.7 O Acórdão, tal como o parecer do Representante da República (
49

), pugnam 

que a determinação do que seja efetivamente a gestão partilha seja feita pelo Estado e 

com uma mera participação da Região (
50

). Esse entendimento não é inteiramente 

correto. Na verdade, ditando a Constituição que por lei o Estado determina as condições 

de utilização do domínio público marítimo (
51

); ditando o Estado, através do Estatuto 

Político que é lei de valor reforçado, que a gestão dos bens imóveis (o leito do mar, o 

subsolo e os fundos marinhos contíguos da plataforma continental) e dos bens móveis 

(as respetivas ocorrências minerais) é feita por partilha entre o Estado e a Região 

Autónoma, logo, não teria muito sentido que o Estado sozinho – e apenas com a 

participação da Região – fizesse a lei a determinar a maneira dessa gestão partilhada. 

Teria, terá aliás, que fazê-lo de forma partilhada, num acordo conjunto dos termos da lei 

                                                                                                                                               
excluída, com o seu exercício, a possibilidade de outro órgão competente os poderes exercer. É que os 

poderes de gestão são atribuídos à Região para um exercício conjunto, no quadro de uma gestão 

partilhada, o que convoca a existência de estruturas organizatório-funcionais e procedimentais que 

tornem possível a participação e a obtenção do acordo dos vários órgãos competentes»; a Região «não 

pode unilateralmente definir os termos da gestão partilhada do domínio público marítimo, justamente 

porque a regulação primária dessa matéria contenderia com as competências das autoridades 

nacionais», http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf, respetivamente pp.2855 e 2856. 

(
48

) «Na Constituição não se encontra uma divisão explícita e apriorística no que se refere às 

competências executivas do Governo da República e do Governo Regional, da qual se possa extrair uma 

diretiva sobre os meios mais adequados à concretização do princípio da gestão partilhada»; e «artigo 8.º 

do EPARAA [Estatuto dos Açores] não densifica o princípio da gestão partilhada», 

http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf, respetivamente pp.2855 e 2856. 

(
49

) «O domínio público marítimo é pertença do Estado; é ao Estado que compete definir as 

respetivas políticas − com participação regional (alínea s) do n.º 1 do artigo 227º) [da Constituição] −; 

em consequência, a competência legislativa para definir o âmbito e o regime desse bem dominial é 

reservada aos órgãos de soberania», em http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-

da-República/Req-ao-Tribunal-Constitucional, p.20 

(
50

) «Num domínio em que existem atribuições de exercício comum e repartido tem que haver 

uma definição prévia daquilo que pode ou não ser partilhado, assim como dos termos concretos em que 

se processa a partilha. Enquadrando-se os termos de determinada repartição de competências nas 

“condições de utilização” e “limites” do domínio público marítimo estadual, só os órgãos de soberania, 

através de intervenção parlamentar ou governamental, poderão decidir o que pode ser partilhado e em 

que termos», http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf, p.2856.  

(
51

) Artigo 84º, nº2 da Constituição.  

http://www.arnaldoourique.pt/
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf
http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-da-República/Req-ao-Tribunal-Constitucional
http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-da-República/Req-ao-Tribunal-Constitucional
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf
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estadual ou, no mínimo e embora insuficiente no nosso entender, através de uma 

consulta cuidadosa, através do consagradíssimo princípio da audiência. 

6.8 A Assembleia da República ao ter, através de lei estatutária, determinado que 

a gestão é partilhada entre o Estado e a Região, colocou parte significativa dos poderes 

do regime de gestão dos bens dominiais na mão de duas pessoas coletivas políticas. E 

isso não significa uma transmissão de poderes soberanos do Estado na Região, o que 

constituiria uma violação da Constituição (artigo 111º, nº2, proibição de delegação de 

poderes constitucionais atribuídos); significa tão-somente que na determinação final do 

que sejam condições de utilização partilhada no domínio marítimo relativo ao Mar dos 

Açores o Estado não pode estar sozinho. Assim como o Estado não está sozinho na 

criação do Direito na medida em que a Região também pode fazê-lo, de igual modo 

deixou de estar sozinho naquilo que se possa considerar gestão partilhada. 

6.9 Confirma-o, aliás, os outros dois poderes da Região previstos no antedito 

artigo do EPA, «o direito de exercer conjuntamente com o Estado poderes de gestão 

sobre as águas interiores e o mar territorial» e para «o licenciamento, no âmbito da 

utilização privativa de bens do domínio público marítimo» (sublinhado nosso), que nem 

o Representante da República (
52

) nem o Tribunal Constitucional contestam (
53

). 

6.10 Além disso, o Tribunal Constitucional restringe o pedido aos depósitos 

minerais, diferente, portanto, do parecer do Representante da República que é mais 

abrangente, incluindo, além daqueles, os recursos hidrotermais e os recursos 

geotérmicos. 

6.11 Em três declarações de voto: um no sentido de que o órgão jurisdicional 

deveria ter abrangido a amplitude da matéria, conforme vimos em nº6.10 supra. Outro 

no sentido de que o diploma estadual também é ilegal por superveniente, na medida em 

que remete para as regiões autónomas sem densificar o conceito de gestão partilhada; e 

                                                 
(

52
) O artigo 8º do Estatuto dos Açores «pela positiva, da sua leitura ressalta um modelo de 

repartição das atribuições e competências que, no âmbito da função administrativa, hão-de pertencer ao 

Estado e à Região Autónoma dos Açores no que respeita ao mar e, em particular, ao domínio público 

Marítimo», http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-da-República/Req-ao-Tribunal-

Constitucional, p.6 

(
53

) «As normas deste artigo não tratam de dispor sobre a titularidade do domínio público 

marítimo, mas apenas de atribuir à Região alguns poderes de gestão sobre aquelas zonas marítimas», 

http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf, p.2856. Ver anotação 8.  

http://www.arnaldoourique.pt/
http://www.representantedarepublica-acores.pt/Representante-da-República/Req-ao-Tribunal-Constitucional
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que o diploma regional deveria trazer à colação parametricidade constitucional 

precisamente por via da lei estadual. Por fim, a terceira declaração de voto no mesmo 

sentido que a anterior, mas com a ressalva de que «é impossível invalidar a lei 

regional» sem que se faça o mesmo à lei estadual que precisamente habilita a Região a 

criar a lei que criou. 

6.12 Ou seja, posições bem distintas, quer do autor do pedido, quer do órgão 

jurisdicional, quer de alguns dos seus membros. 

6.13 Este acórdão mostra o engano que a Região fez em 2009: em vez de se ter 

preocupado com a generalidade da “audiência qualificada” – que foi logo 

imediatamente declarada inconstitucional com força obrigatória geral (
54

), audiência que 

nem explicava bem em que consistia. Deveria ter-se preocupado em densificar o 

conceito de gestão partilhada, colocando numa específica disposição os termos gerais. E 

assim, em vez de existir um conceito político porque depende da vontade das partes 

ponto-por-ponto para a aferição concreta da gestão partilhada, existiria um conceito 

legal, e estatutário, que muito dividendo político poderia trazer (
55

). 

6.14 Ou seja, aquilo que parecia constituir-se um avanço na autonomia, a 

consagração expressa do princípio da gestão partilhada sobre o Mar dos Açores, veio a 

constituir-se afinal uma restrição, exatamente porque a consagração formal do conceito 

serve a final para limitar com maior precisão os poderes da Região (
56

). 

                                                 
(

54
) Acórdão do Tribunal Constitucional 403/2009, consultável em 

www.tribunalconstitucional.pt.   

(
55

) Nem estamos a pensar propiamente em conceitos, mas sobretudo no estabelecimento de 

princípios de finalidade e alguns pormenores procedimentais. Por exemplo, no estabelecimento de um 

princípio de gestão partilhada efetiva através de um canal permanente de construção do diálogo 

construtivo, como aconteceu, por exemplo, na matéria de acesso por parte das regiões autónomas aos 

mecanismos informáticos de contabilização dos impostos reais produzidos nas regiões. Hoje, como se 

sabe, as regiões autónomas têm acesso privilegiado a informação fiscal relativa à real arrecadação dos 

impostos que sejam efetivamente património fiscal da Região Autónoma; e isso foi conseguido através de 

orientação da Lei de Finanças das regiões Autónomas, mas sobretudo do acordo político nesse sentido.  

(
56

) Noutra linha condutora, que não vamos perseguir agora, o Tribunal Constitucional afirma 

que “Se na vigência das anteriores versões do EPARAA [Estatuto dos Açores], perante a letra do artigo 

90.º (ou dos artigos 104.º e 112.º, nas versões posteriores), era controvertida a identificação dos bens 

que deviam compor o domínio público regional, designadamente quanto ao domínio público marítimo, 

após a 3.ª revisão não há qualquer dúvida que o domínio público marítimo está excluído do domínio 

público regional. O n.º 3 do artigo 22.º do Estatuto exclui do domínio público regional «os bens afetos ao 

domínio público militar, ao domínio público marítimo e ao domínio público aéreo e, salvo quando 

classificados como património cultural, os bens dominiais afetos a serviços públicos não 

regionalizados»”,  http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf, p.2852. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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7) Dúvidas e sínteses 

7.1 Concluímos que a consagração formal do conceito de gestão partilhada serve 

a final para limitar com maior precisão os poderes da Região. E se não servir para isso 

servirá, pelo menos, para colocar, como tem sido habitual, na mão da jurisprudência o 

papel central de determinar os termos exatos dos conceitos do regime autonómico (
57

). 

7.2 Mas também é forçoso concluir que este acórdão não é apenas negativo para 

a Região Autónoma, também o é para o Estado. O Representante da República entende, 

sem reservas, que a gestão partilhada necessita de uma lei estadual para a tornar 

exequível (
58

). 

7.3 E o Tribunal Constitucional partilha do mesmo sentido, que o princípio de 

gestão partilhada entre Estado e Região previsto especialmente no Estatuto Político – 

necessita de uma lei prévia, «uma definição prévia». Significa isso, sem reservas, que 

para o futuro – e deveria sê-lo desde 2009, data da alteração estatutária – o Estado só 

deve gerir o Mar dos Açores, isto é o património que constitui o domínio público 

marítimo, em partilha com a Região. 

7.4 Não nos parece absolutamente necessária uma lei prévia para essa gestão 

partilhada, se o fosse aliás o Estado teria já alterado a lei estadual antedita, fazendo esse 

reajustamento – caso contrário há uma gestão unitária na generalidade pelo Estado e há 

uma omissão legislativa numa parte significativa. 

7.5 Na verdade, o Estado e a Região, nos termos constitucionais, podem gerir 

não apenas através de lei, mas também o podem fazer através de acordos e protocolos. 

Isso advém do princípio constitucional de o Governo da República e o Governo 

Regional poderem acordar outras formas de cooperação – para além da cooperação para 

                                                 
(

57
) ARNALDO OURIQUE, O pensamento jurisconstitucional das autonomias políticas 

portuguesas, Op. Cit. 

(
58

) Sendo certo que os titulares do cargo vão mudando de mãos, menos certo o é para o pessoal 

que juridicamente aconselha o órgão político fiscalizador. A prática mostra que se mantém uma linha 

condutora de pensamento autonómico que influencia sobremaneira os titulares do cargo, naturalmente 

compreensível em matérias cuja componente política é muito menor do que a jurídica – como é o caso 

presente. Não existem estudos dessa vertente, isto é, do pensamento técnico que está na base das decisões 

dos representantes da República (e do anterior cargo Ministro da República). Faz parte de uma 

investigação que está em desenvolvimento e cuja parte inicial está já publicada, estando prevista para um 

volume III a publicar oportunamente, ARNALDO OURIQUE, O pensamento jurisconstitucional das 

autonomias políticas portuguesas. Op. Cit., p.11.  

http://www.arnaldoourique.pt/
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o desenvolvimento das desigualdades derivadas da insularidade e da audição (
59

). Como 

também advém do princípio estatutário segundo o qual «a República e a Região devem 

cooperar mutuamente na prossecução das respetivas atribuições» (
60

). 

7.6 O Estatuto Político não determina o sentido da gestão (
61

) e, portanto, só é 

absolutamente necessária uma lei a determinar os parâmetros dessa gestão, quando se 

verifique efetivamente necessário; caso contrário, criar-se-ia num vazio funcional por 

parte do próprio Estado. E se o Estado desde 2009 até hoje nunca alterou a lei estadual 

de 1990 citada, logo, é razoável pensar que o Estado entende que o princípio da gestão 

partilhada, tal como está, é exequível por si próprio de forma partilhada entre as partes 

envolventes.  

7.7 Se se entender diferentemente há, sem reservas, uma omissão legislativa, 

logo, tal omissão, dada a necessidade da lei tornar exequível o princípio, comina na 

necessidade de a própria Região Autónoma despoletar, junto do Tribunal 

Constitucional, o respetivo processo de fiscalização, obrigando o Estado a criar a lei 

(
62

), caso este não aceite criar uma lei inclusivamente através de iniciativa legislativa da 

Região (
63

). 

7.8 Entretanto o Conselho de Ministros aprovou a (segunda versão da ) 

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2030 (
64

), determinando que a execução desse 

projeto «se desenvolve no quadro das atribuições das entidades legalmente competentes 

em razão da matéria». E determina a certo passo que «cabe ao Governo da República, 

no âmbito das suas competências e atendendo à gestão partilhada legalmente prevista 

dos espaços marinhos adjacentes aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, definir 

uma estratégia nacional que inclui todo o território nacional», concluindo ainda que a 

                                                 
(

59
) Artigo 229º da Constituição. 

(
60

) Artigos 108º a 111º do Estatuto do Açores; artigos 89º a 91º e 93º do Estatuto da Madeira.  

(
61

) Não sabemos se é inteiramente assim, mas não podemos aqui avançar mais. Uma leitura 

sistémica do artigo 8º do EPA dá-nos alguns elementos que poderiam concretizar algumas ideias: se 

existem poderes ali que são atribuídos em exclusivo à Região, não será curial imaginar que a lei (não o 

legislador, mas a lei) permite que a Região possa enquadrar desenvolver o princípio da gestão partilhada? 

A resposta é afirmativa; a dificuldade está em como fazê-lo. 

(
62

) Artigo 283º da Constituição. O fundamento do pedido com base em violação de direitos da 

Região está confirmado por este próprio Acórdão. A parametricidade constitucional verifica-se na 

conexão entre o antedito artigo 8º, nº3 do EPA e o artigo 84º, nº2 da Constituição. 

(
63

) Artigo 227º, nº1, alínea f) da Constituição. 

(
64

) A citada Resolução 12/2014, de 12 fevereiro.  

http://www.arnaldoourique.pt/
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execução deste projeto dá «prioridade ao desenvolvimento de conhecimento, 

competências e ferramentas de gestão partilhada, envolvendo todos os agentes, por 

forma a permitir abordar as causas dos problemas e as soluções possíveis e não, 

apenas, os seus sintomas. Recorre, para isso, a um modelo de gestão que promove a 

articulação de políticas e a definição de ações estratégicas e respetivas áreas de 

intervenção, acrescentando valor e fazendo com que o resultado global seja mais do 

que a soma das parcelas sectoriais». 

7.9 Ou seja, em síntese, quer o legislador nacional com uma omissão que vem 

desde 2009, para quem entenda que há falta de legislação em absoluto; quer o Governo 

da República estão inteiramente conscientes que o princípio da gestão partilhada do Mar 

dos Açores é exequível através da relação cooperativa entre os três governos legítimos 

de Portugal, Estado Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira.  

7.10 Mas não só: aqui nesta Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 o 

Governo da República, o Estado, reconhece a gestão partilhada, não apenas para os 

Açores que tem no seu Estatuto Político expresso esse princípio, mas também a 

Madeira. 

7.11 Tudo somado, verificamos que o ordenamento jurídico possui todos os 

elementos necessários para que se verifique uma gestão partilhada do Mar dos Açores 

pela Região e pelo Estado, mas que, por algum motivo, as coisas não funcionam. 

7.12 Os Açores deveriam encetar esforços para uma cooperação do seu Mar com 

base no Estatuto Político, e não, como o fizeram, criar legislação que prevê gestão 

exclusiva quando o seu próprio Estatuto Político afirma gestão partilhada.  

7.13 Além disso, o Mar dos Açores está ligado ao Mar da Madeira e ao Mar 

Continental e, portanto, os Açores deveriam combinar com a Madeira esse projeto 

político de cooperação partilhada (
65

), criando um ambiente propício ao diálogo e, 

                                                 
(

65
) «A mediocridade funcional da Região Autónoma dos Açores e a leviandade procedimental 

da Região Autónoma da Madeira aconselham hoje a criação duma instituição administrativa – uma 

união intelectual das autonomias. Se em quase quarenta anos de autonomia os Açores apenas souberam 

ser um menino aparentemente bem comportado mas fraco em todas as disciplinas; se a Madeira apenas 

quis um tipo de progresso instrumental; se, pois, as regiões autónomas apenas buscaram a simplicidade 

e o símbolo político, deixando o saber autonómico à inteira responsabilidade da doutrina continental, da 

disciplina do (Ministro) Representante da República e da jurisprudência (da Comissão e) do Tribunal 

Constitucional; isto é, deixando as regiões autónomas o saber da sua natureza, personalidade e 

dimensão política, não ao próprio povo açoriano e madeirense, mas ao mero acaso consequencial de 
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sobretudo, criando trabalho que vai fazendo um caminho muito longo que é necessário 

percorrer dada a complexidade da matéria; isto é, matéria que é território dos povos 

insulares mas que, por via da natureza do Estado unitário regional, pertence ao domínio 

público marítimo, logo, do Estado. 

7.14 Estando consagrado numa lei de valor reforçado o princípio da gestão 

partilhada, criar lei de forma descontextualizada apenas provocará – a intervenção de 

entidades que afinal nem deveriam ser chamadas. Como se fez, e como se pensou, está 

porventura a hipotecar-se uma possível história de sucesso que é traduzível pela mera 

cooperação (que inclusivamente traduzirá vária legislação conjunta), criando um 

processo de juízos inteiramente desnecessários a um maior e sobretudo melhor regime 

autonómico. 

7.15 A Região Autónoma dos Açores, neste processo, pecou e exagerou. Pecou 

porque propôs o princípio da gestão partilhada com o Estado mas não desenvolveu o 

conceito, nem uma iniciativa legislativa nesse sentido. Exagerou porque criou uma lei 

regional que dotava a Região com poderes exclusivos de gestão do Mar, fundos e 

subsolo, quando o seu próprio Estatuto Político determina clara e textualmente que essa 

gestão é partilhada com o Estado. Por que motivo a Região agiu assim em seu próprio 

prejuízo ou pelo menos sem nenhum benefício? 

7.16 O Representante da República foi oportuno e exagerado. Oportuno, porque 

efetivamente o diploma regional era claramente violador do Estatuto; e exagerado 

porque para a extensão das considerações jurídicas não fez um cabal aproveitamento 

dessa extensão, reduzindo a Região Autónoma a uma mera figura participativa quando o 

Estatuto, que quis defender, determina uma gestão partilhada que naturalmente obriga 

que sejam os seus termos partilhadamente construídos, caso contrário o Estado, através 

da lei ordinária, limitaria, ou poderia limitar, os termos dessa gestão partilhado, criando 

um modelo que a gestão partilhada seria mais aparência do que efetivamente 

responsabilidade gestionária. Por que motivo não aproveitou a oportunidade para ajudar 

                                                                                                                                               
atores que não são os principais nem os estruturais do sistema autonómico e constitucional, é tempo de 

fazer dessa incapacidade e finalmente alguma coisa de intelectualmente útil ao sistema autonómica» 

através de uma União Intelectual das Autonomias, ARNALDO OURIQUE, Condição autonómica. Básicos 

ensaios jurídico-políticos e constitucionais sobre as regiões autónomas de Portugal, vLex, Barcelona, 

2013, p. 58.  
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a Região Autónoma? (na medida em que não é um órgão próprio da Região Autónoma, 

mas é um órgão do sistema autonómico (
66

). 

7.17 O Tribunal Constitucional divagou inoportunamente e declarou o óbvio. 

Divagou porque discorreu vastamente sobre a titularidade da dominialidade quando nem 

isso estava em causa nem foi sobre isso a sua conclusão de ilegalidade da lei regional 

face à lei estatutária. Declarou o óbvio e não aproveitou a oportunidade para fazer o 

mesmo que fez ao longo dos anos, na mesma linha que a Comissão Constitucional, 

quanto à densificação do conceito de interesse específico, ou mais recentemente quanto 

à densificação do conceito institucional do âmbito regional (
67

). E por que o não fez? 

Talvez porque a ilegalidade da lei regional era tão óbvia e contundente – que não teve, 

para já, a necessidade de se emaranhar em tão problemático conceito de gestão 

partilhada do Mar dos Açores.  

 

Em Angra do Heroísmo, 29 junho 2015 (texto de 19 setembro 2014). 

 

 

 

                                                 
(

66
) Cif. ARNALDO OURIQUE, Dicionário das autonomias políticas das regiões autónomas 

portuguesas, vLex, Barcelona, 2014, p.95. IDEM, Ensaio sobre os poderes do Representante da República 

nas Regiões Autónomas Portuguesas, vLex, Barcelona, 2009, especialmente na p. 13 onde é designado 

como órgão detentor de um «poder de pavilhão», ou ainda «um órgão da República de âmbito regional», 

Ibidem, Autonomia Constitucional. Pequenos Ensaios sobre Prorrogativas das Autonomias Portuguesas, 

vLex, Barcelona, 2012, p.76. 

(
67

) Para o primeiro caso, ver sobretudo os pareceres 7/77, 15/78, 42/78 da Comissão 

Constitucional, consultáveis em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/bibliotecacc.html (existe versão 

em papel, Pareceres da Comissão Constitucional, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa; e os 

acórdãos 42/85, 220/92 e 33/86. Sobre outra jurisprudência e análise detalha nesse universo, ver, por 

todos, ARNALDO OURIQUE, Os Limites Jurídico-Constitucionais do Poder Legislativo Regional, com 

Prefácio de JORGE MIRANDA, Câmara Municipal da Praia da Vitória, 2001, pp.105-109. Para o âmbito 

regional, ver os acórdãos 258/2007, sobretudo os 304/2011 e 559/2011, consultáveis em 

www.tribunalconstitucional.pt, e ARNALDO OURIQUE, Sala da Autonomia. Outros ensaios sobre as 

regiões autónomas portuguesas, vLex, Barcelona, 2011, pp.64-70; IDEM, Dicionário das autonomias 

políticas das regiões autónomas portuguesas, vLex, Barcelona, 2014, p.11.  
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