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O MITO CAVACO SILVA & ESTATUTO DOS AÇORES 

 

A sociedade açoriana, e alguma parte da continental, vive com uma ideia 

mitológica sobre o pensamento centralista de Cavaco Silva para com as regiões 

autónomas na matéria da revisão do Estatuto dos Açores de 2009, cujo então Presidente 

da República interrompeu as próprias férias de verão (em 2008) para falar ao país desse 

Estatuto. Essa ideia perpassa na sociedade com essa argumentação o que traduz um mito 

na justa medida em que esse acontecimento representa o oposto do que se diz (
1
). Na 

verdade, o comportamento político de Cavaco Silva nessa matéria e nesse atribulado 

ano de 2008, na 3ª revisão do Estatuto Político dos Açores em sequência da revisão da 

Constituição de 2004, constitui um exemplo de excelência presidencial – porque estava 

em causa, não uma lei, mas a própria Constituição. Ou seja, vamos demonstrar que a 

ideia de que Cavaco Silva, na parte relativa à Estatuto dos Açores, foi centralista com 

essa atuação é desacertada e que se traduziu afinal num ato político de respeito pela 

Constituição e pela própria natureza do Estado Português deste século em que cabe ao 

Presidente da República precisamente a garantia da constitucionalidade governativa. 

 

1. Contexto político. 

1.1 A revisão constitucional de 2004 alterou o sistema legislativo autonómico e 

previa, em função disso, e quanto aos poderes legislativos autonómicos, que as regiões 

autónomas promovessem a iniciativa dos seus respetivos Estatutos Políticos para a 

compatibilidade da nova grelha constitucional da feitura da lei regional de origem 

autonómica (
2
). 

1.2 A Madeira chegou a fazer a sua iniciativa em 2005, mas depois retirou-a e 

nunca, até hoje, realizou a sua atualização. Os Açores, pelo contrário, deram início à 

                                                 
(1) Usamos aqui o termo mito num sentido coloquial, por representar uma ideia ou uma narrativa 

errada ou apenas aparentada da realidade. 

(2) Lei Constitucional 1/2004, de 24 julho, artigo46º: «Até à eventual alteração das disposições 

dos estatutos político-administrativos das regiões autónomas, prevista na alínea f) do nº6 do artigo 168º, 

o âmbito material da competência legislativa das respetivas regiões é o constante do artigo 8º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e do artigo 40º do Estatuto Político-     

-Administrativo da Região Autónoma da Madeira». 
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alteração do seu Estatuto em 2007, o qual passou por um processo complicado que 

desembocou finalmente no texto final aprovado pela Assembleia da República em 2009, 

pela Lei nº2, de 12 janeiro. 

1.3 Ao tempo o Partido Socialista era maioritário na Assembleia da República, o 

Primeiro-Ministro era José Sócrates e, do mesmo partido, era Presidente do Governo 

Regional dos Açores Carlos César. 

1.4 Aprovada uma primeira versão do Estatuto, o Presidente da República, 

Cavaco Silva, suscitou a fiscalização preventiva, com um veto jurídico que desembocou 

no Acórdão do Tribunal Constitucional 402/2008, o qual considerou inconstitucionais a 

maioria das normas suscitadas, embora muitas outras existiam mas que não foram 

assinaladas. 

1.5 A Assembleia da República expurgou algumas das normas, acertou outras e 

reconfirmou ainda outras, e assim o Estatuto foi aprovado como lei, a citada Lei 2/2009. 

1.6 E em sede de fiscalização sucessiva, desencadeada pelo Provedor de Justiça 

e Deputados da Assembleia da República, foi concluído o processo com a 

inconstitucionalidade das normas através do Acórdão 403/2009 (
3
). 

 

2. As pretensões legais estatutárias. 

2.1 A proposta de alteração do Estatuto Político dos Açores assentava, para além 

da concretização das necessidades constitucionais e outras que a Região aproveitou para 

acrescentar, numa ampla variedade de novidades, das quais as que nos importa 

sublinhar nos pontos e que são referentes às matérias substantivas de todo o processado. 

2.2 O que é mais curioso neste processo todo é que, embora a Assembleia da 

República tenha alterado algumas das normas consideradas pelo Presidente da 

República inconstitucionais e depois reconfirmadas pelo Tribunal Constitucional, 

manteve a Assembleia da República por reconfirmação as mais problemáticas e que 

viriam, evidentemente, a constituir-se, pelo último acórdão do órgão jurisconstitucional, 

                                                 
(3) Todo este processo e respetivos documentos, pode consultar-se em http://www.parlamento.pt/Activi 

dadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33622, consultado em 29-04-2016. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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como violadoras da Constituição. E esta é precisamente, por isso mesmo, a motivação 

deste texto, porque o mito foi criado contra o Presidente da República, quando a 

geringonça constitucional estava nos órgãos legislativos, no proponente e no da 

aprovação. 

2.3 São várias as matérias problemáticas do Estatuto, desde o hasteamento da 

bandeira regional nos edifícios do Estado na Região, artigo 4º, nº4, 1ª parte, passando 

pelo direito a uma política própria em relações internacionais, artigo 7º, nº1, alíneas i) e 

j), culminando uma nova figura de audição, audição qualificada, artigo 119º, nºs 1 a 5, 

todas disposições legais do Estatuto e declaradas desconformes com a Constituição e 

portanto, são normas estatutárias que não têm efeito prático por via do antedito acórdão 

403/2009. A leitura do primeiro acórdão, o 402/2008, tem uma extensa lista de matérias 

muito problemáticas que se queiram aprovar, incluindo normas sobre a comunicação 

social, limites temporais sobre eleições regionais, audição dos presidentes dos 

parlamentos e governos regionais em caso de situações de estado de sítio e de 

emergência, matéria de referendo regional, o regime geral de feitura de orçamentos, 

direito dos trabalhadores, e uma panóplia de outras matérias igualmente importantes, a 

maioria das quais colidindo frontalmente com a Constituição. 

2.4 Mas centramo-nos naquelas matérias que são, foram, realmente o centro das 

atenções – e que moviam o imbróglio de então por centrar-se em poderes de órgãos de 

soberania, concretamente as atribuições constitucionais do Presidente da República e da 

Assembleia da República, e da confusão com um órgão constitucional, o Provedor de 

Justiça. 

Provedores de justiça sectoriais. 

2.5 Uma norma pretendia criar a figura de provedores de justiça sectoriais, 

figura prevista no artigo 7º, nº1, alínea o) (com o regime nos artigos 47º, nº4, alínea c), 

67º, alínea d), 101º, alínea n) e 130º), todos do Estatuto (
4
) e agora sem efeito conforme 

acórdão 403/2009. 

                                                 
(4) Eis a norma: «Artigo 7º, Direitos da Região, 1 — São direitos da Região, para além dos 

enumerados no nº1 do artigo 227.º da Constituição: o) O direito a criar provedores sectoriais regi-

onais». 
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No texto originário a matéria estava prevista; no entanto, o Presidente da 

República não formulou nenhum reparo à mesma (
5
), pelo que o primeiro acórdão 

402/2008 (fiscalização preventiva) a matéria não foi nem analisada nem discutida pelo 

Tribunal Constitucional (embora a norma esteja lá referenciada em função de outras 

normas). 

É no segundo acórdão 403/2009 (fiscalização sucessiva) que a matéria é revista 

por iniciativa concreta do Provedor de Justiça (que aliás promoveu dois pedidos 

separados) e depois um grupo de Deputados da Assembleia da República, e concluiu o 

Tribunal Constitucional que a previsão de criação de provedores de justiça sectoriais no 

Estatuto viola o artigo 23º da Constituição (
6
), norma onde se prevê o cargo de Provedor 

de Justiça, na justa medida em que «a existência, ao lado, de um outro órgão, criado 

pelo legislador ordinário, com atribuições decalcadas ou paralelas às do Provedor de 

Justiça, especializadas ou não, ainda que de âmbito regional, não deixa de 

descaracterizar o tipo constitucionalmente construído do mesmo órgão sem agregação 

a quaisquer especialidades da matéria da sua competência ou a quaisquer entes 

territoriais, antes atingindo todos os poderes públicos, enfraquecendo, em termos de 

visibilidade e intensidade práticas, os poderes e faculdades com que foi dotado o órgão 

constitucional». 

 Na verdade, ao decalcar de um órgão constitucional um novo órgão regional, 

não só desvirtuava o Provedor de Justiça, como provocaria uma diminuição da garantia 

dos direitos de quem vive nas ilhas e, portanto, provoca uma segunda 

inconstitucionalidade não assinala pelo Tribunal Constitucional: é que além de violar o 

artigo 23º da Constituição por via da sua descaracterização institucional, também 

violaria o direito constitucional de uma efetiva garantia ante contenciosa da 

                                                 
(5) Http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/10/03/111/2008-09-10/5?pgs=5-10&org=PL 

C, consultado em 29-04-2016. 

(6) Eis a norma: «Artigo 23º, (Provedor de Justiça), 1. Os cidadãos podem apresentar queixas 

por ações ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Justiça, que as apreciará sem poder 

decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar 

injustiças. 2. A atividade do Provedor de Justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos 

previstos na Constituição e nas leis. 3. O Provedor de Justiça é um órgão independente, sendo o seu 

titular designado pela Assembleia da República pelo tempo que a lei determinar. 4. Os órgãos e agentes 

da Administração Pública cooperam com o Provedor de Justiça na realização da sua missão». 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/10/03/111/2008-09-10/5?pgs=5-10&org=PL%20C
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/10/03/111/2008-09-10/5?pgs=5-10&org=PL%20C
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constitucionalidade, artigo 20º da Constituição, pois a multiplicação de identidades 

sobre as mesmas matérias e funcionalidades leva inevitavelmente à multiplicação de 

dúvidas e incertezas (
7
).  

Audição não constitucional pelo Presidente da República. 

2.6 Uma outra norma pretendia inserir no poder constitucional do Presidente da 

República de dissolver os parlamentos regionais (poder que nunca foi desencadeado 

para nenhuma das duas regiões autónomas) o dever de auscultar os governos regionais, 

artigo 114º do Estatuto (
8
), disposição também sem efeito por força do acórdão 

403/2009. 

No texto originário a matéria estava prevista (
9
), mas na versão final destinada 

ao Presidente da República a disposição nesse sentido não se encontra, conforme se 

atesta pelo primeiro acórdão (fiscalização preventiva) 402/2008. 

É na versão final da Lei 2/2009 estatutária que surge a precisão normativa, e que 

dá azo ao segundo acórdão (fiscalização sucessiva) 403/2009. 

Como vimos já, o acórdão 403/2009 foi resultado da ação do Provedor de Justiça 

e de Deputados da Assembleia da República. 

O Tribunal Constitucional acaba por concluir que se o artigo 110º, nº2 da 

Constituição «estabelece, porém, a taxatividade do quadro de competências dos órgãos 

de soberania, nos termos que se seguem: "A formação, a composição, a competência e 

o funcionamento dos órgãos de soberania são os definidos na Constituição"», e se 

determina o artigo 133º da Constituição que a «a Assembleia Legislativa Regional pode 

ser dissolvida "ouvidos os partidos nela representados e o Conselho de Estado" em 

paralelo total com o que sucede a respeito da Assembleia da República”», logo, o que o 

artigo 114º do Estatuto «faz é introduzir um trâmite adicional no processo de 

                                                 
(7) É frequente, em serviços públicos, a Caixa de Sugestões que, no fundo, tem o efeito de 

reduzir o número de reclamações. 

(8) Eis a norma: «Artigo 114.º, Audição pelo Presidente da República sobre o exercício de competências 

políticas: Os órgãos de governo regional devem ser ouvidos pelo Presidente da República antes da 

dissolução da Assembleia Legislativa e da marcação da data para a realização de eleições regionais ou 

de referendo regional, nos termos do nº2 do artigo 229º da Constituição». 

(9) Http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/10/03/121/2008-06-27/25?pgs=6-130&org= 

PLC&plcdf=true, consultado em 29-04-2016. 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/10/03/121/2008-06-27/25?pgs=6-130&org=%20PLC&plcdf=true
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/10/03/121/2008-06-27/25?pgs=6-130&org=%20PLC&plcdf=true
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dissolução daquele órgão», e isso é impensável porque, diz ainda, «nesta matéria, a lei 

nada pode fazer. A matéria é reserva de Constituição, ou melhor, constitui reserva de 

competência do legislador constituinte». 

Poder estatutário da Assembleia da República. 

2.7 E, por fim, uma terceira norma pretendia que limitar o poder da Assembleia 

da República quanto à iniciativa estatutária, artigo 140º, nº2 do Estatuto (
10

). 

Esta norma fazia parte do texto originário, mas o Presidente da República no 

veto político não formulou nenhum juízo sobre a mesma (
11

), pelo que o primeiro 

acórdão (fiscalização preventiva) 402/2008 a matéria não é nem analisada nem discutida 

pelo Tribunal Constitucional (embora a norma esteja lá referenciada em funções de 

outras normas). Esta é uma segunda omissão do Presidente da República e certamente 

deve-se ao facto de estar em presença de muitas normas duvidosas, ou talvez não 

quisesse, naquela fase, provocar outros juízos políticos. Esta parte é importante 

perceber, mas fica sem resposta para já, porque não é crucial para a finalidade do 

presente ensaio. 

Foi, portanto, após a aprovação da Lei 2/2009 estatutária que surgiu o juízo de 

inconstitucionalidade que, como vimos já, o acórdão 403/2009 foi resultado da ação do 

Provedor de Justiça e de Deputados da Assembleia da República. 

Tal norma também com relativa facilidade o órgão jurisconstitucional 

considerou desconforme a Constituição porque se o artigo 226º da Constituição 

determina a capacidade exclusiva da Assembleia Legislativa da Região Autónoma para 

a iniciativa de alteração do seu Estatuto e o direito exclusivo para dar parecer sobre o 

mesmo nesse processo legislativo especial, também determina que a Assembleia da 

República tem a capacidade exclusiva para aprovar essa lei, para rejeitar o projeto ou 

para fazer-lhe correções. 

                                                 
(10) Eis a norma: «Artigo 140º, Alteração do projeto pela Assembleia da República, 2 — Os 

poderes de revisão do Estatuto pela Assembleia da República estão limitados às normas estatutárias 

sobre as quais incida a iniciativa da Assembleia Legislativa e às matérias correlacionadas». 

(11) Http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/10/03/111/2008-09-10/5?pgs=5-10&or 

g=PLC, consultado em 29-04-2016. 

http://www.arnaldoourique.pt/
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/10/03/111/2008-09-10/5?pgs=5-10&or%20g=PLC
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/10/03/111/2008-09-10/5?pgs=5-10&or%20g=PLC
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Se é controversa a dimensão do que se pode alterar duma iniciativa (
12

), no 

entanto, declara o Tribunal Constitucional «o certo é que não pode uma norma de 

direito ordinário estatuir o nível de rigidez de que a mesma norma se encontra 

revestida quando esse nível de imperatividade decorra de uma norma de categoria 

superior, como a norma constitucional. Deste modo, o legislador ordinário está a 

usurpar poderes de legislador constituinte», e, na verdade, afirma ainda, «ao dispor 

sobre o alcance e os termos em que o procedimento das alterações estatutárias devem 

desenrolar-se, o preceito em causa acaba por intrometer-se na delimitação ou 

definição dos poderes constitucionais da intervenção da Assembleia da República sobre 

a matéria», artigo 110º, nº2 da Constituição. 

 

3. Conclusões. 

3.1 De memória não nos lembramos de nenhuma lei onde, durante um ano, tenha 

sido escrutinada num número tão elevado de normas perante a Constituição. 

3.2 Podemos concluir, portanto, que se o pensamento de Cavaco Silva era, 

durante os seus dois mandatos como Presidente da República, o de um normal político 

no sentido de uma certa centralidade em desfavor das autonomias, isso não podemos 

discutir. 

3.3 Mas, na questão do Estatuto, na revisão de 2008-2009, essa conclusão não 

faz sentido. Sempre que for admitido um pensamento de diminuição da Constituição, 

também temos de admitir o pensamento de centralidade constitucional interpretativa em 

preterição da Autonomia. E talvez até possamos concluir, por via deste exemplo, que a 

centralidade é um importante corretor da Autonomia, porque de outro modo poderíamos 

entrar num modelo de autonomia anárquica – que não é permitida pelas mais 

elementares regras de democracia. Neste ponto em concreto, os açorianos devem a 

Cavaco Silva o equilíbrio institucional adequado a evitar as consequências de devaneio 

nacional e regional ocorrido sobretudo em 2008 por uma Assembleia da República e 

uma Região que não souberam dignificar a sua função política pelas propostas 

                                                 
(12) Realmente a doutrina portuguesa divide-se, embora sem grande convicção, ver pp.23-26 do 

acórdão. 
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legislativas que, por um lado, feriam diretamente a Constituição e, por outro lado, 

ofereciam à Autonomia funcionalidades sem nenhuma utilidade concreta. 

3.4 É curioso verificar que nas matérias mais emblemáticas – a questão dos 

provedores sectoriais, a audição do Presidente da República e o poder estatutário da 

Assembleia da República – passaram-lhe pelas mãos no documento do veto político da 

fiscalização preventiva, mas o Presidente da República omitiu-as e centralizou-se em 

matérias mais diretamente relacionadas com os cidadãos, quando estava aliás perante 

normas da organização política fundamentais. Isto é, o Presidente da República deu 

prioridade aos direitos fundamentais e secundarizou as questões de relações instituições 

entre o Estado e órgãos de soberania e os órgãos autonómicos, o que mostra bem que 

não estava movido por centralismos.  

3.5 Um estudo mais pormenorizado sobre todas as normas, quer no processo 

preventivo, quer no processo sucessivo, poderiam ainda demonstrar categoricamente, 

que a Assembleia da República entre 2007 e 2009, e a Região Autónoma dos Açores, 

promoveram um debate político perigoso para a democracia. 

Arnaldo Ourique, 

Em Angra do Heroísmo, 2 de maio de 2016. 

http://www.arnaldoourique.pt/

