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SÍNTESE: uma autonomia estanque é o oposto de uma autonomia 

aberta. A autonomia aberta é um modelo de atuação e de 

organização cujos vetores dinâmicos são de integração e partilha 

de funções e objetivos entre o ente estadual e o autonómico. 

 

A Região Autónoma dos Açores (e a da Madeira), sempre se pautou por uma 

atuação tendencialmente externa ao Estado, como um objeto estranho. As declarações, 

aliás, de par em par, sempre o foram nesse sentido: a Região a mandar recados ao 

Estado de que quem governa as ilhas é o governo das ilhas, e aquele dizendo que não 

resolve certa matéria porque aquela tem os seus órgãos próprios. Esta atuação sempre 

deu jeito às partes: ao Estado, porque manda ou divorcia-se naquilo que lhe dá mais ou 

menos jeito; e a Região, de igual modo, por considerar-se dona dos Açores. Que o 

Estado assim se paute é quase normal, pois quanto mais longe estiver dos problemas dos 

insulares melhor, desde que mantenha os dividendos de maior valor, como a soberania 

do mar, dos territórios e das correspondentes zonas económicas exclusivas e 

geoestratégias, no fundo, afinal, aquilo que Portugal tem de mais significativo na ordem 

mundial. Mas, por parte da Região, esse é um erro calamitoso, porque cede 

gratuitamente aos interesses do Estado e perde o que de mais importante existe em 

política: o acompanhamento responsável do grande pelo pequeno e vice-versa. Percebe-

se isso nos cânones da melhor democracia, em que as minorias têm a arte política de 

ganhar junto das maiorias. 

Se olharmos para os quatro tipos de Estado que apresentamos nas Figuras 1 a 3, 

percebemos que os modelos políticos estão assentes num espaço, num território, 

precisamente aquele que o ente menor tem a sua correspondente jurisdição (
2
). 

                                                 
(1) Texto publicado no Diário dos Açores, na 1ª semana de outubro 2015. Aqui, nesta presente 

versão, são acrescentadas as notas de rodapé e a síntese inicial. 

(2) Ou seja, atente-se, existem sempre dois blocos de poderes: o poder central e o poder regional. 
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Ali não se vê, portanto, uma separação integral do território global que é o 

Estado; o que se percebe, pelo contrário, é uma divisão territorial onde se conjugam 

vários interesses e poderes. É no tipo de Estado da Fig.4 (
3
) que se percebe não existir 

divisão política do território – como operam, em termos funcionais, as autonomias 

portuguesas atirando-se borda fora, estando, no entanto, dentro. O âmago da questão 

autonómica está aqui neste ponto. Como redizemos desde há muito anos, quanto mais 

longe um território descentralizado politicamente estiver do centro, mais longe fica do 

desenvolvimento porque não participa dele. 

 

 

                                                 
(3) Ver nota anterior. Aqui, portanto, existe apenas um bloco de poder e não dois. A comparação 

com as regiões autónomas é feita no sentido da existência de dois blocos de poderes, como é o nosso caso 

na Fig.3, mas na desculpa de possuir-se um poder, o seu funcionamento afasta-se do centro e, portanto, da 

esfera do Estado – o que é muito prejudicial para a própria Região Autónoma. Essa desagregação é 

visível, por exemplo, mero exemplo ilustrativo, na matéria da PSP (polícia de segurança pública): é 

entidade nacional e matéria de reserva de soberania nacional, mas a Região Autónoma dos Açores 

mantém, através de protocolos, ajudas financeiras, na ordem do meio milhão de euros anuais, para 

aquisição de viaturas à PSP nos Açores e, no entanto, a Região não participa nem na feitura do sistema de 

segurança, nem nos modelos de organização desta força policial, elemento que teria significado prático 

nas ilhas devido à sua dispersão. Numa autonomia integrada, a Região faria parte desse pensamento 

através da intervenção na organização do Estado, fazendo valer os seus pontos de vista baseados em saber 

e conhecimento. Mas como é uma autonomia estanque, percebe que a PSP tem essa necessidade e atribui 

mecanismos de ajuda, mas continua a manter-se afastada dos lugares onde poderia conseguir melhores 

resultados.  
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Um exemplo para se perceber essa dimensão vem dos partidos políticos. É 

proibido pela Constituição Portuguesa, como se sabe, a existência de partidos políticos 

de âmbito regional. Essa proibição – como se percebe ao longo destes já quarenta anos 

de autonomia – tornou-se uma bênção para as Regiões Autonómicas: é uma das poucas 

áreas políticas onde os políticos regionais têm influência direta no espetro nacional. 

Seria bom que pudéssemos, a partir de agora, apelidar as últimas quatro décadas 

como de autonomia estanque para podermos pensar o hoje para amanhã como uma 

autonomia aberta. 

Arnaldo Ourique, 

Em Angra do Heroísmo, 7 outubro 2015. 
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