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AUTONOMIA ANTIQUADA (1
) 

 Qualquer Estado baseia-se na dignidade da pessoa humana e é aí que Portugal se 

situa, aliás expressamente (o que nem é assim tão frequente em muitas constituições 

estrangeiras). Ou seja, o Estado justifica-se por via do homem. Razão para o Estado 

português ter como funções principais a garantia dos direitos do homem, promovendo o 

seu bem-estar e a sua qualidade de vida (
2
) (

3
). 

 Este fundamento, isto é, esta justificação da existência do Estado, é depois 

desenvolvido em milhentas leis e políticas num dimensão transversal que acaba por 

traduzir a matriz desse homem-cidadão e a matriz desse Estado. Quer-se dizer, a 

justificação é importante porque é ela que encaminha o sentido de uma sociedade. Isso 

não significa que a justificação constitucional seja o mais importante nessa esfera 

política, na medida em que conta mais a prática da vida do homem do que a teoria; no 

entanto, se uma forte previsão normativa pode e traduz frequentemente uma fraca 

experiência, pior quando seja a previsão normativa débil ou incompleta. 

  

A Constituição fundamenta a autonomia política das regiões autónomas em duas 

ordens de grandeza: na sua geografia e dimensões económica, social e cultural, e nas 

suas históricas aspirações autonómicas. E tem essa autonomia como funções principais 

três ordens de grandeza: de desenvolvimento da participação democrática dos cidadãos 

e do seu desenvolvimento económico e social; da defesa dos interesses regionais; e do 

reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre os portugueses (
4
).  

                                                 
(1) Texto publicado no Diário Insular e no Diário dos Açores, entre o fim de setembro e início 

outubro de 2015. Aqui, nesta presente versão, são acrescentadas as notas de rodapé. 

(2) Artigos 1º e 9º da Constituição. 

(3) As constituições de língua portuguesa, que têm influências de Portugal, designadamente 

Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste e Angola, os seus textos constitucionais são aí taxativos quanto à 

dignidade da pessoa humana; já não S. Tomé e Príncipe, Moçambique, e Guiné-Bissau. Algumas 

constituições europeias vão no mesmo sentido, designadamente Finlândia, Alemanha e Grécia; mas 

muitas, não são assim tão taxativas, como a Áustria, Dinamarca, Bélgica, incluindo Espanha. A não 

referência expressa no articulado constitucional não significa que não se baseiam no homem, na 

dignidade da pessoa humana, tanto mais, aliás, que quase todos os preâmbulos constitucionais são feitos 

com referências idênticas ou no mesmo sentido; mas é sintomática a abertura do texto fundamental – que 

deveria invariavelmente iniciar-se aí. 

(4) Artigo 225º, nº1 e a da Constituição. 
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 Esta justificação da existência da Região Autónoma, naturalmente, é visível na 

sua concretização através de leis regionais e estaduais, como as políticas desenvolvidas 

pelos governos regional e nacional. 

 A trilogia da sua fundamentação hoje não corresponde à realidade das 

sociedades insulares. A geografia (insularidade, dispersão, pequena dimensão e 

ultraperiferia), por si só não é um motivo central de autonomia: ainda está por provar 

que o desenvolvimento dos povos insulares portugueses foi melhor do que seria sem 

autonomia depois da implementação da democracia em 1976. Aliás, é hoje urgente 

perguntar se os sistemas autonómicos de educação e saúde, por exemplo, realmente 

prestam um serviço razoavelmente idêntico, ou igual ou melhor, ao que existe no 

continente. Estas duas áreas são dois exemplos ilustrativos de que a Região Autónoma 

chamou a si toda a responsabilidade e inteiramente à custa do seu próprio orçamento 

regional, libertando o Estado dessa sua responsabilidade constitucional e onerando a 

Região que assim os suporta em preterição de melhor investimento noutras áreas. 

 E, na mesma ordem de ideias, as restantes valências da justificação, as 

dimensões económica, social e cultural, e nas suas históricas aspirações autonómicas: na 

verdade, por exemplo, em matéria de saúde os continentais continuam muito acima dos 

insulares quanto a acessibilidades; e as históricas aspirações de pouco servem porque a 

autonomia é criada por necessidades diferentes da consideração de se ter ou não uma 

história com aspirações autonómicas. 

  

A autonomia do século XXI não pode estar baseada nestes cânones genéricos. 

Tem de estar assente em premissas práticas, uma política e outra social: de maior e 

melhor participação democrática dos cidadãos de modo a compensar a inevitável 

geografia, e de um nível de vida e de bem-estar apropriado, isto é, razoavelmente 

idêntico, ou igual ou melhor que do que existe com os restantes portugueses. 

A autonomia, em primeiro lugar, justifica-se perante a dignidade humana, depois 

na vontade democrática do homem-cidadão. São estes elementos que sustentam a 

autonomia – tal como fundamentam o Estado. E não só; é, além de fundamento, a sua 

finalidade. Só depois se podem apontar as finalidades da autonomia, e aí sim o 
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desenvolvimento económico e social dos insulares – numa parceria entre Estado e 

Região Autónoma para a concretização possível do princípio constitucional da 

igualdade real entre todos os portugueses.  

A Constituição utiliza numa norma um discurso próprio de preâmbulo. Se a 

Constituição é imperfeita quanto à fundamentalidade da autonomia, pergunta-se: e o 

Estatuto Político faz esse acerto – na medida em que é proposto pelas regiões 

autónomas? A resposta é não, porque apenas se limita a primar pelos objetivos e pelos 

direitos da Região (
5
). 

 

Arnaldo Ourique, 

Em Angra do Heroísmo, 12 outubro 2015. 

 

 

 

                                                 
(5) Entre outros, ver artigos 3º, 7º e de 8º a 14º do Estatuto Político dos Açores e, também de 

entre vários, ver artigos 4º e 5º do Estatuto Político da Madeira. 
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