


para melhor saberem ajustar as suas práticas atitudinais e quotidianas dentro 
do complexo sistema municipal. 
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HENRIQUES, José Manuel - M u n i c í p i o s  e desenvo lv imen to .  Ca- 
m i n l i o s  possíveis. Lisboa, Escher, Publicações, 1990, 199 p. 

Este livro, baseado numa dissertação de mestrado feita no âmbi to do  
Curso de Mestrado em Planeamento Regional e IJrbano e defendida na Univer- 
sidade Técnica de Lisboa em 1987, visa contribuir para " u m  aprofundamento 
da reflexão sobre as potencialidades da in te rven~ão municipal na promocão 
do   desenvolvimento'^ (pp .  1 )  Com efeito, o eixo da análise gira em torno 
dos efeitos práticos de um certo "estilo" de intervenção municipal marcado 
pela "insatisfacão das necessidades básicas" e susceptível de ser pensado á luz 
de dois paradigmas teórico-conceptuais distintos: o "funcionalista", que "do- 
mina entre nós e no seio da Comunidade Económica Europeia, e é aquele que 
tem assegurado a fundamen ta~ão  téorico-conceptual da política regional tra- 
dicional' (pp.  13) e o "terr i tor ial ista", que "se tem vindo a constituir através 
da aglutinacão de esforcos de reestruturacão conceptual da problemática do  
desenvolvimento regional e ao qual se atr ibui  a proposta recente de um De- 
senvolvimento Regional 'êndógeno"" (pp.  13). 

Após "Algumas referências" (pp. 19-31) prévias sobre se será ou não 
inevitável a "insatisfacão das necessidades humanas", sobre a relação intrínseca 
deste aspecto com o conceito operatório de "comunidade local", "entendida 
como "comuna", ou "comunidade ecológica" no seio da qual a intervencão 
pode ser orientada para a construcão de "comunidades de interesses" que 
possam, por sua vez, agir como núcleos de animacão para a mobilizacão da 
populacão da comuna para a construcão de projectos colectivos" (pp.  27), 
sobre a dimensão "local" do  desenvolvimento, o "desenvolvimento local" e 
o "desenvolvimento territorial" ou ainda sobre a defesa da "autonomia mu- 
nicipal" promotora do  desenvolvimento territorial no quadro da "autonomia 
relativa do  Estado", o Autor detém-se na elucidação daqueles paradigmas 
teórico-conceptuais tendo como problemática central a promoção do desenvol- 
v imento  regional e não escondendo, afinal, a sua preferência pelo "paradigma 
territorialista" . 

Estabelecidos e explanados os pressupostos teóricos. passa, então, 
a aplicá-los ao "caso" português. Ao longo dos capítulos "Os Municípios 
Portugueses e a Promocão do  Desenvolvimento", "Opiniões dos Presidentes 
de Câmaras Municipais: resultados de um inquérito às iniciativas munici- 
pais para o desenvolvimento terr i tor ial '  , "Iniciativas Municipais Inovadoras na 
Promocão do  Desenvolvimento" e "Contribuicões da Experiência Portuguesa 
para um "Estilo" de Desenvolvimento Alternativo" examina um considerável 
acervo de dados concretos e de variáveis, que determinam e fundamentam 



algumas reflexões importantes para posteriores pesquisas e aprofundamentos: 
( a )  a promoção do desenvolvimento regional em Portugal deverá implicar, 
como medida prioritária, o "reforco das 'âtribuicões e competências" e da 
autonomia financeira dos municípios" (pp.  175.176); ( b )  a indispensabilidade 
d o  "reforco da "centralizaqão" e da "descentraliza~ão" na intervencão da Ad- 
ministracão Central para o reforco da autonomia municipal ' ;  (pp.  176);  ( c )  
a defesa da hipótese segundo a qual os municípios, ao contribuirem para o 
"amortecimento da 'crise"' através da animacão de processos de desenvol- 
vimento regional "endógeno" orientados para a satisfacão de "necessidades 
básicas" das populaqões, poderão re forpr  simultaneamente a sua capacidade 
de actuaqão como "agentes dde 'mudanqa social"' (pp. 177);  e ( d )  a cons- 
tatação de que " a  lógica da 'Integraqão funcional" não é a única, e que, face 
aos recursos disponn/eis e face ao "espírito" da legislaqão relativa às "atri- 
buicões e competências" municipais, o paradigma "territorialista" se mostra 
mais adequado ao equacionamento da 'éspecificidade" das formas de inter- 
vencão da Administracão Pública a essa escala territorial do pode?' (pp.  177).  

Deixando de lado uma eventual discussão da obra, sua metodologia, 
fontes e reflexões finais, por não caber dentro dos limites impostos ao t i p o  
de recensão que é, aqui e por enquanto, possível, podemos afirmar, em jeito 
de nota conclusiva, que o trabalho em apreço constitui, sem dúvida, uma 
ferramenta útil e necessária para um debate ainda em aberto e agora mais 
premente que nunca em torno da seguinte questão: que caminhos para o 
municipalismo português na Europa das regiões? 
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