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PROJETO DE LEI DE ALTERAÇÃO AO DECRETO-LEI N.º 228/2012, DE 25 1 

DE OUTUBRO, QUE APROVA A ORGÂNICA DAS COMISSÕES DE 2 

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 3 

-- PARECER DA ANMP -- 4 

 5 

I.ENQUADRAMENTO DA INICIATIVA LEGISLATIVA.  6 

A presente iniciativa legislativa pretende introduzir alterações ao Decreto-lei n.º 228/2012 7 

de 25 de Outubro, diploma que regula atualmente a orgânica, das Comissões de Coordenação 8 

e Desenvolvimento Regional, enquadrando-se, de acordo com a nota preambular do Projeto, 9 

no processo de descentralização de competências apresentado Programa do XXI Governo 10 

Constitucional. 11 

II.CONTEÚDO DO PROJETO. 12 

Em geral 13 

A integração do presente projeto, como já foi referido na nota de enquadramento, no 14 

processo de descentralização de competências anunciado pelo Programa do XXI Governo 15 

Constitucional, traduz-se, no articulado proposto, num conjunto de medidas inovatórias de 16 

duas naturezas distintas: por um lado, novas regras quanto à legitimação das Comissões de 17 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, alterando, ame paralelo os órgãos que a integram 18 

e, por outro, um alargamento das competências das Comissões de Coordenação e 19 

Desenvolvimento Regional, a operar através da proposta de integração nestas estruturas de 20 

serviços desconcentrados do Estado. 21 

Principais alterações 22 

i. Natureza jurídica das CCDR. 23 

As CCDR passam, por força da nova redação proposta ao artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 24 

228/2012, de 25 de Outubro, à natureza de institutos públicos de regime especial, integrados 25 

na administração indireta do Estado, dotados de autonomia administrativa, financeira e 26 

património próprio. 27 
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ii. Composição, legitimação e competências dos órgãos da CCDR (com destaque 28 

para as normas aditadas ao atual diploma relativas ao novo órgão, o Conselho 29 

Diretivo). 30 

       Órgãos da CCDR 31 

• Conselho Diretivo (órgão executivo). 32 

• Conselho Regional (órgão consultivo). 33 

• O Fiscal Único (órgão financeiro). 34 

• O Conselho de Coordenação Intersetorial (órgão coordenador). 35 

Composição do Conselho Diretivo da CCDR. 36 

• Composto por um presidente e um vice-presidente, a que acresce um vogal nas 37 

CCDR Alentejo e Algarve, e três vogais nas restantes CCDR (artigo 3.ºA) 38 

Legitimação e processo eleitoral do Conselho Diretivo da CCDR. 39 

• O Conselho Diretivo é eleito por colégio eleitoral constituído pelos membros das 40 

câmaras e das assembleias municipais do âmbito territorial das respetivas CCDR (n.º1 41 

do artigo 3.ºB). 42 

• Os mandatos têm a duração de 4 anos (n.º1 do artigo 4.ºB). 43 

• O ato eleitoral é fixado entre o 60.º e o 90.º dia posterior às eleições gerais dos órgãos 44 

das autarquias locais, e convocado pelo membro do Governo responsável pela área 45 

das autarquias locais por comunicação escrita às assembleias municipais, com a 46 

antecedência mínima de 30 dias face à data do ato eleitoral (nº(s) 4 e 6 do artigo 3.ºB), 47 

tomando os membros eleitos posse no prazo de 20 dias contados da data da 48 

eleição(n.º13 do artigo 3.ºB) 49 

• Só poderão integrar as listas cidadãos eleitores habilitados, no mínimo, com a 50 

licenciatura e as mesmas deverão obedecer a regras de representação equilibrada 51 

entre homens e mulheres, não podendo a proporção de pessoas de cada sexo ser 52 

inferior a 40% quando a lista seja constituída por cinco membros (n.º3 do artigo 3.ºB 53 

e artigo 3.ºC). 54 

 55 
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Competências do Conselho Diretivo da CCDR. 56 

• O Conselho Diretivo assumirá as competências previstas no artigo 3.ºD do projeto, 57 

entre as quais se destaca a superintendência da estrutura de apoio técnico ao 58 

programa operacional regional, a direção, acompanhamento e avaliação sistemáticas 59 

da atividade da CCDR, a elaboração de pareceres, estudos e informações que lhe 60 

sejam solicitados pelo Conselho Regional ou pelo Governo em matérias de execução 61 

das políticas nacionais. 62 

       Dissolução do Conselho Diretivo da CCDR.    63 

     O Conselho Diretivo pode ser dissolvido por deliberação adotada por maioria de 2/3 64 

dos membros em efetividade de funções no Conselho Regional nos seguintes casos (n.º2 65 

do artigo 4.ºE). 66 

• O incumprimento das orientações, recomendações ou diretivas governamentais 67 

emanadas no âmbito do poder de superintendência. 68 

• O incumprimento dos objetivos definidos no plano de atividades aprovado ou 69 

desvio substancial entre o orçamento e a sua execução, salvo por razões não 70 

imputáveis ao conselho diretivo. 71 

• A prática de infrações graves ou reiteradas às normas que regem as CCDR. 72 

• A inobservância dos princípios de gestão fixados nos diplomas legais e 73 

regulamentares que disciplinem a atividade das CCDR. 74 

• Falta de prestação de informações ou prestação deficiente das mesmas ao 75 

conselho regional ou ao Governo quando consideradas essenciais para o 76 

cumprimento da política global. 77 

 iii. Desconcentração de competências para as CCDR. 78 

Relativamente à segunda vertente de alterações estruturantes incluídas no presente projeto, 79 

assinalamos a desconcentração de competências para as CCRS, consubstanciada no artigo 80 

13.º A, aditamento proposto igualmente ao Decreto-Lei n.º 228/2012 de 25 de Outubro e 81 

que, sob a epígrafe “Norma Transitória”, anuncia que entre os anos de 2018 e 2020 as CCDR 82 

assumirão gradualmente (remetendo para o n.º5 do artigo 2.º, na versão aqui proposta) vários 83 
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serviços desconcentrados da Administração central (que serão, por seu turno, integrados nas 84 

CCDR) a saber: 85 

• Direções Regionais de Cultura do Ministério da Cultura; 86 

• Direções Regionais do Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P.; 87 

• Direções Regionais de Mobilidade e Transportes do Instituto de Mobilidade e 88 

Transportes, I.P.; 89 

• Administrações de Regiões Hidrográficas da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.; 90 

• Direções de Proximidade Regional e Licenciamento da Agência para a 91 

Competitividade e Inovação, I. P.; 92 

• Direções de Serviços Regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 93 

• Direções de Serviços da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária; 94 

• Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P.; 95 

•    Direções Regionais de Agricultura e Pescas; 96 

•    Direção-Geral do Património Cultural. 97 

A integração destes serviços e transferência de competências será, nos termos do projeto (n.º 98 

2 do artigo 13.ºA) efetuada por decreto-regulamentar, acompanhada dos respetivos meios 99 

para o efeito. 100 

III. APRECIAÇÃO DA ANMP. 101 

No que se refere ao projeto de Decreto-Lei, do respetivo preâmbulo resulta pretender o 102 

Governo, no desenvolvimento do estabelecido no Programa do Governo, incrementar a 103 

legitimação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) através 104 

da eleição do respetivo órgão executivo por um colégio eleitoral formado pelos membros 105 

das câmaras e das assembleias municipais da área de intervenção. Para esse efeito, efetuam-106 

se alterações ao seu regime jurídico, constituindo-se as CCDR como entidades da 107 

administração indireta do Estado. 108 

Constata-se, assim, que as CCDR, enquanto institutos públicos de regime especial: 109 

a) Integrar-se-ão na administração indireta do Estado; 110 
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b) Serão serviços da Administração Central desconcentrada; 111 

c) Sujeitar-se-ão à superintendência do Governo; 112 

d) O Conselho Diretivo das CCDR será eleito por um colégio eleitoral constituído por 113 

autarcas. 114 

Do projeto de diploma resulta, assim, que não obstante a eleição do Conselho Diretivo de 115 

um serviço desconcentrado do Estado ser da competência de um colégio eleitoral constituído 116 

por autarcas, tudo o resto, com pequenas exceções, fica na mesma. Os autarcas elegerão altos 117 

funcionários do Estado, ficando estes sujeitos à superintendência do Governo. 118 

Embora o Conselho Diretivo seja eleito eleito por um colégio eleitoral composto membros 119 

das câmaras e das assembleias municipais, sublinha-se o facto da intervenção desse colégio 120 

eleitoral se extinguir logo após a eleição. Mesmo os poderes relativos à dissolução do 121 

Conselho Diretivo das CCDR são exercidos pelo Conselho da Região, estando este órgão, 122 

mesmo assim, vinculado a um conjunto apertado de casos para o fazer. Sublinham-se, aqui, 123 

os seguintes aspetos: 124 

a) O colégio eleitoral que elege o Conselho Diretivo das CCDR não se constitui em órgão 125 

competente para a dissolução; 126 

b)  A dissolução do Conselho Diretivo da CCDR pelo Conselho da Região tem por base 127 

o incumprimento de um conjunto de situações em que o Conselho da Região não 128 

detém quaisquer poderes de apreciação, desde logo: 129 

• O incumprimento das orientações, recomendações ou diretivas 130 

governamentais emanadas no âmbito do poder de superintendência 131 

do Governo; 132 

• O incumprimento dos objetivos definidos no plano de atividades 133 

aprovado ou desvio substancial entre o orçamento e a sua execução. 134 

Estranhamente, o Governo exercerá um conjunto de poderes sobre o Conselho Diretivo das 135 

CCDR quando a legitimidade do cargo advém de uma eleição. Por outro lado, é dado ao 136 

Conselho da Região o poder de dissolução do Conselho Diretivo, mas tal poder é vinculado 137 

a um conjunto de motivos que não constitui competência do Conselho da Região apreciar 138 



 

 
 
 
 

Página 6 de 8 
 

relativamente à atividade prosseguida pelas CCDR e pelo Conselho Diretivo, sendo antes 139 

competências do Governo.  140 

Salienta-se, antes de mais, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) 141 

defende que se deve concretizar o processo de regionalização do País, através da instituição 142 

das regiões administrativas prevista na Constituição da República Portuguesa, dotada de 143 

órgãos próprios eleitos pelas populações respetivas.  144 

Sendo as CCDR serviços desconcentrados da Administração Central, inseridos na sua 145 

administração indireta, é da competência do Governo equacionar e definir a forma de 146 

organização e do funcionamento das mesmas. No entanto, se o Governo pretende envolver 147 

os municípios nesta temática, a ANMP entende por conveniente contribuir com algumas 148 

sugestões, para que o envolvimento dos municípios possa ser mais efetivo e dotado de algum 149 

significado. 150 

Assim, o papel desempenhado pelas CCDR, atento o processo de legitimação democrática 151 

dos seus dirigentes, deve sofrer um reposicionamento estratégico, no que diz respeito às suas 152 

missões, competências, forma de funcionamento e articulação com o Estado.  153 

A democratização e legitimação das CCDR devem ter reflexos, desde logo, na eleição do 154 

Conselho Diretivo. A ANMP entende que a imposição de um nível habilitacional 155 

relativamente aos membros integrantes das listas para constituição do Conselho Diretivo 156 

(artigo 3.º-B. n.º 3), poderá ser uma limitação que afaste do exercício deste tipo de cargo 157 

cidadãos com perfil e experiência de relevo para o exercício destas funções. Por outro lado, 158 

sendo cargos de eleição, não se justificam requisitos que não existem, sequer, para a 159 

candidatura a Presidente da República. 160 

No que respeita ao reposicionamento estratégico das CCDR, as mesmas devem 161 

transformadas em motores da afirmação de lógicas de abordagem assentes numa base 162 

espacial territorial e, enquanto tal, de construção de um território mais desenvolvido, 163 

sustentável e coeso. Desempenhando um papel não essencialmente administrativo, mas 164 

assumindo-se mais como motores do desenvolvimento e da coesão territoriais.  165 

Para isso, deve-se ponderar o alargamento do seu âmbito de intervenção, devendo as CCDR 166 

ser mais do que entidades predominantemente associadas à gestão de fundos comunitários, 167 
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meros organismos de representação regional da Administração Central e de responsáveis 168 

pela gestão de determinadas atividades ligadas ao Ambiente e Ordenamento do Território. 169 

A ANMP entende que um verdadeiro reforço das atribuições e competências das CCDR terá 170 

de ser acompanhado pela implementação de um modelo estatutário que, nos aspetos 171 

enunciados, assegure uma maior autonomia face ao Estado, na decisão, gestão e 172 

implementação de verdadeiras políticas regionais, que otimizem o modelo de 173 

descentralização que se ambiciona. 174 

Neste sentido, a ANMP não pode deixar de assinalar a necessidade de se rever o papel do 175 

Conselho Regional, órgão ao qual nos parece que deverá ser conferida uma natureza mais 176 

dinâmica e operativa, não devendo os seus poderes estar contidos numa natureza meramente 177 

consultiva, desde logo pela diversidade de composição que o mesmo apresenta, na qual 178 

convergem um conjunto de sinergias que deverão, em absoluto, ser potenciadas nas decisões 179 

de carácter mais estruturante.  180 

Entende a ANMP, por isso, que há um conjunto de matérias que obrigatoriamente deve ser 181 

da competência do Conselho da Região, aproveitando-se a ampla representação que envolve 182 

a constituição deste órgão. Assim, e a título de exemplo, devem ser competências do 183 

Conselho da Região: 184 

i. Aprovar o orçamento anual; 185 

ii. Aprovar os planos anuais e plurianuais de atividades; 186 

iii. Aprovar o relatório de atividades e a conta de gerência; 187 

iv. Aprovar o balanço social; 188 

v. Definir a política de desenvolvimento regional no quadro da política de 189 

desenvolvimento económico e social do País; 190 

vi. Aprovar os planos e os programas de desenvolvimento regional; 191 

vii. Pronunciar-se sobre o relatório anual elaborado pelas CCDR sobre a evolução da 192 

coesão económica, social, territorial e ambiental da respetiva área de intervenção. 193 

Relativamente à convocação do ato eleitoral (artigo 3.º-B, n.º 3), e estando prevista que a 194 

mesma é operacionalizada por comunicação do membro do governo responsável dirigida às 195 
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assembleias municipais, entende a ANMP que, sendo o presidente da câmara municipal 196 

quem representa o município, nos termos da lei, tal comunicação deve-lhe ser dirigida. 197 

No que concerne ao colégio eleitoral, refere-se no projeto que o mesmo é constituído pelos 198 

membros das câmaras e das assembleias municipais do âmbito territorial das respetivas 199 

CCDR. Verifica-se, assim, que o colégio eleitoral terá por abrangência a área geográfica de 200 

atuação tradicional das CCDR. Ora, sendo as competências em matéria de gestão de fundos 201 

da União Europeia um dos aspetos mais relevantes nesta matéria, questiona-se, para reflexão, 202 

se será adequado que alguns dos eleitos locais não façam parte do colégio eleitoral da CCDR 203 

que gere os fundos europeus em que o seu município é beneficiário, votando no colégio 204 

eleitoral para outra CCDR que não abrange o respetivo município. 205 

Os objetivos de democratização das CCDR, dando-se voz às regiões e com reflexos nas 206 

políticas regionais, só farão sentido se houver um verdadeiro cunho democrático dos novos 207 

órgãos e um conjunto de competências que permitam que estas estruturas estejam ao serviço 208 

de um maior e melhor desenvolvimento regional, com o contributo que assim se dará, 209 

também, para uma maior coesão nacional. 210 

 211 

ANMP, 24 de Janeiro de 2017 212 


