


Coesão e Proximidade no processo de Regionalização

Desde 1976 que a Constituição da República Portuguesa prevê a criação de 
regiões como nível intermédio de poder entre o poder central mas acima de 
tudo pelo poder local, pelo que este tema tem causado polémica e divisão 
de opiniões desde o seu início. Incluídas na Constituição da República 
Portuguesa no seu artigo 236o, as regiões administrativas deveriam 
substituir as divisões distritais, consideradas desadequadas da realidade e 
um reflexo da imagem do Poder Local do Estado Novo.

Em 1998 a Regionalização foi levada a Referendo, prevendo a criação de 8 
Regiões Administrativas (Entre-Douro e Minho; Trás-os-Montes e Alto Douro; 
Beira Litoral; Beira Interior, Estremadura e Ribatejo, Região de Lisboa e 
Setúbal, Alentejo e Algarve). Não tendo havido um esclarecimento cabal da 
população, o Referendo obteve pouca participação (não chegando a ser 
vinculativa a decisão em Referendo por causa disso) e culminou na derrota, 
com 63,5% dos votantes a rejeitarem a Regionalização. Contudo, o “Sim” 
alcançou uma votação de 36,5%, ganhando em três distritos - Beja, Évora 
e Setúbal.

A evolução deste debate levou a que hoje se considere as hipóteses de 
regionalização em 5 regiões, tendo por base as CCDRs (Norte, Centro, Lisboa 
e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) e em 7 regiões (Entre-Douro e Minho; Trás-
os-Montes e Alto Douro; Beira Litoral; Beira Interior; Estremadura e Ribatejo; 
Alentejo e Algarve). Não acompanhamos nenhuma destas soluções, pois 
acreditamos que não serviria eficazmente o propósito de tornar as decisões 
mais próximas dos territórios, tendo em conta as realidades locais, por a 
abrangência territorial ser demasiado extensa (por exemplo, a CCDR-LVT 
integra a Área Metropolitana de Lisboa, o Oeste, a Lezíria do Tejo e o Médio 
Tejo).

Acreditamos que o modelo que melhor defenderá o propósito de 
descentralizar competências, aproximar os centros de decisão das 
populações e coordenar harmoniosamente o desenvolvimento dos 
territórios é o modelo assente nas Comunidades Intermunicipais.

As áreas das Comunidades Intermunicipais correspondem inteiramente 
às NUT III, distribuídas por 21 Comunidades Intermunicipais e 2 Áreas 
Metropolitanas, nas quais os municípios se associam livremente e delegam 
parte das suas funções e competências, para que a uma escala maior, 
mas sem perder a lógica de proximidade, melhor sirvam as populações e 
os territórios.

Um processo de regionalização assente no modelo das Comunidades 
Intermunicipais teria a vantagem de já existir esta rede de associações 
dotadas de personalidade jurídica e que exercem atualmente competências 



e funções relevantes, desde logo por já terem recebido competências no 
atual processo de descentralização. Assim, tratar-se-ia de um aprofundar 
do atual processo de descentralização, não representaria uma rutura 
institucional e orgânica.

Tendo em conta que o Primeiro-Ministro, António Costa, se comprometeu 
com a realização de um novo Referendo à regionalização em 2024, 
é fundamental que se faça um debate esclarecedor sobre o modelo 
de regionalização e que se apresente aos portugueses uma solução 
equilibrada, próxima e sustentável.

Neste sentido, a Juventude Socialista deverá defender:

- A abertura da discussão em Consulta Pública sobre a Regionalização 
de forma a obter um consenso prévio à realização do Referendo sobre o 
modelo de Regionalização, que deverá contar com a participação dos 
diversos partidos políticos, dos Municípios e da sociedade civil.

- Um modelo de Regionalização assente nas Comunidades Intermunicipais 
e Áreas Metropolitanas como solução a adotar no futuro Referendo


