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AUTONOMIA, PARTILHA E INTEGRAÇÃO (
1
) 

 

1. A política da União Europeia mostra todos os dias o modelo de governo 

hodierno da Europa (ocidental): embora esteja pontilhada por Estados e regiões 

autónomas, por nacionalidades e especificidades, os governos destas geografias são de 

natureza partilhada e por forma integradas (
2
). Descendo ao Estado, essa realidade tem o 

mesmo substrato na justa medida em que todos os Estados europeus têm, uns mais do 

que outros, uma gestão partilhada entre os entes políticos superiores e as instituições 

infra estaduais (
3
); e, na mesma ordem de grandeza, a maioria das políticas 

tendencialmente estão integradas numa relação entre o todo e a parte. 

A Região Autónoma dos Açores, no contexto do mar dos Açores, cedo percebeu 

a dimensão da partilha, copiando o princípio de gestão partilhada do Direito Europeu. 

Mas esqueceu-se que não basta copiar, é necessário o mais importante: a sua promoção. 

Também copiou o princípio da gestão integrada, mas da mesma maneira, embora em 

menor dimensão, não o promove. 

Estes dois valores jurídicos e políticos nascem, naquilo que é uma parte 

significativa do pensamento autonómico, no importante artigo 8º do Estatuto Político 

dos Açores (
4
) (

5
). O primeiro insere-se na gestão partilhada do mar, o segundo na 

                                                 
(1) Texto publicado no Diário dos Açores, em 17-09-2015. Aqui, nesta presente versão, são 

acrescentadas as notas de rodapé. 

(2) Como é consabido, ver, por exemplo, os artigos 2º, 4º, 11º e 80º do Tratado da União 

Europeia e Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, versão consolidada oficial consultável em 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/. 

(3) Entre uma ponta a outra, entre um Estado federal, como a Alemanha, e um Estado 

Autonómico, como Espanha, um Estado Unitário Regional, como Portugal, e um Estado Unitário, como 

França, existe grande amplitude de relações, quer ao nível do modelo de Estado e “Estado/Região”, quer 

ao nível dos matizes de cada um com as suas idiossincrasias próprias. 

(4) Estatuto consultável em https://dre.pt/application/file/397382, por republicação através da Lei 

2/2009, de 12 janeiro. Pelo Acórdão 403/2009 do Tribunal Constitucional, não estão em vigor várias 

disposições (1ª parte do nº4 do artº4º, alíneas i), j) e o) do nº1 do artº7º, alínea c) do nº4 do artº47º, alínea 

d) do artº67º, alínea n) do artº101º, artigos 114º e 130º, nº1 a 5 do artº119º e nº2 do artº140º). 

(5) O Estatuto representa, mostra em parte, o pensamento autonómico porque a iniciativa da sua 

alteração é da exclusiva competência das Regiões Autónomas, artº226º, nº1 da Constituição Portuguesa. 

Os Açores já promoveram três alterações e a Madeira duas. Dizemos em parte, porque a exclusividade é 

da iniciativa, mas não a aprovação que da Assembleia da República, artº161º, alínea B; além disso, 
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gestão integrada (que a lei expressa na forma de “exercício conjunto”) das águas 

interiores e do mar territorial. 

No primeiro caso (gestão partilhada), os sinais da Região são negativos: 

produziu uma lei em que dava poderes de gestão exclusiva à administração pública 

regional autonómica, e, assim, arredando o Estado, e que o Tribunal Constitucional em 

“dois minutos” não teve dúvidas em declarar ilegal por a Região violar o (seu próprio) 

Estatuto (
6
); e ficou-se por aí. 

No segundo caso (gestão integrada), não existem sinais nesse sentido. Por sinal, 

é o Estado que se abalança aí, como aconteceu recentemente com a lei do Investimento 

Integrado do Mar, em que coloca as Regiões Autónomas, se assim o requerem, na 

comissão de implementação do sistema (
7
). 

 

 2. É aqui neste particular que, a título de exemplo, melhor se percebe a 

dimensão destes princípios da gestão partilhada e integrada. Na verdade, a pós 

modernidade política entronca em dois vetores: o Estado e a subsidiariedade. 

Mas, mais importante ainda, mais recente e mais incisivo, é o entroncamento de 

outros dois princípios, que nos termos legais para as matérias do mar se concretiza 

numa «ótica de regiões funcionais ou temáticas que se afastam das fronteiras político-  

-administrativas» (
8
). 

A ideia primária de uma região autónoma estanque – como o pensamento 

autonómico regional amiudamente ajuíza, sobretudo na legislação, não é realizável e, 

melhor ainda, não condiz com o conceito de autonomia que pressupõe uma base de 

onde se parte, mas onde se permanece e é essa permanência que permite a autonomia. 

O pensamento autonómico existente nos Açores (e na Madeira de igual modo) é 

todo ele, regra geral, feito nesse registo impróprio de autonomia fechada sobre si 

______________________ 
algumas alterações obedecem a comandos oriundos das revisões constitucionais, matéria que também é 

exclusiva do órgão nacional, artº161º, alínea A. 

(6) O diploma é o Decreto Legislativo Regional 21/2012/A, de 9 maio, consultável em 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09000/0244402450.pdf; a jurisprudência constitucional, é o Acórdão 

315/2014, consultável em http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf. 

(7) Decreto-Lei 200/2015, de 16 setembro. 

(8) Nota anterior. 
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própria, sobre poderes unitários que, em rigor, não existem, apesar de aparência em 

sentido contrário (
9
). 

Se não é o maior desafio, será porventura um dos mais importantes para os 

insulares de hoje e de amanhã: pensar uma autonomia dinâmica, sustentada na partilha e 

na integração, princípios estruturantes da União Europeia e que se projetam 

sobremaneira nos Estados membros que, por sua vez, forçosamente os aplicam no seu 

território – sob pena de as regiões autónomas ficarem paradas no tempo. Isso não 

significa, como amiudamente é afirmado, que a União Europeia é que comanda a vida 

dos europeus, ideia que esquece a aplicabilidade, na ordem dos 95%, da subsidiariedade 

dos Estados e das regiões políticas europeias (
10

). 

Mas isso não deve depender do Estado. Também depende do Estado, 

evidentemente. Mas é à Região, se quer realmente uma autonomia de desenvolvimento, 

que deve estar na charneira do desenvolvimento destes princípios, sobretudo nas 

matérias do mar, mas não só, exigindo do Estado uma autonomia efetivamente do 

século XXI sustentada politicamente na democracia e na justiça, e juridicamente na 

gestão partilhada e integrada (
11

). 

Arnaldo Ourique, 

Em Angra do Heroísmo, 30 setembro 2015. 

                                                 
(9) Isso é verificável nas ideias que as duas Regiões Autónomas apontam de modo sistémico 

para as revisões constitucionais; da Madeira, visível nas suas habituais resoluções parlamentares; dos 

Açores, através da comunicação social. Em vários textos temos analisado estas propostas; ver, a título de 

exemplo, Arnaldo Ourique, Nova Autonomia Constitucional da Madeira, em Padrão Constitucional das 

Autonomias Portuguesas, vLex, Barcelona, 2015, consultável em http://doutrina.vlex.pt/source/padr-o-

constitucional-autonomias-portuguesas-12674#. 

(10) Esta percentagem tem que ver, não apenas com a quantidade dos diplomas, mas sobretudo 

com a implementação concreta do Direito e das normas legais e regulamentares. Pode, ainda assim, 

perspetivar-se também pela quantidade: para a concretização de um diploma da União Europeia são 

necessárias várias dezenas de diplomas estatuais e regionais. 

(11) Até agora, isto é, durante quarenta anos de autonomia política, as duas Regiões Autónomas, 

da Madeira e dos Açores, pautaram a sua conduta num certo sentido de afastamento da Região face ao 

Estado. Quando a autonomia exige precisamente o contrário, tornando sobretudo os entes políticos 

menores detentores de saberes equiparados ao Estado – e assim, bem melhor, podem fazer valer os 

interesses dos insulares. Até agora houve uma conduta por parte da Região Autónoma como de domínio, 

como um escravo que, ao receber a sua carta de alforria, é cioso da sua liberdade; quando, em verdade, 

essa liberdade aponta para a aproximação, para a intervenção participativa – caso contrário, mantém-se, 

por sua vontade, fora do círculo de desenvolvimento progressivo sustentado na democracia deliberativa. 
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