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Declaração Política 

Retomar o processo de aprofundamento da autonomia 

 

Senhor Presidente 

Srs. Deputados 

Srs. Presidente e Membros do Governo 

 

Este parlamento herdou, da anterior legislatura, um vasto trabalho 

realizado na Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia (CEVERA). A 

comissão parlamentar em causa não chegou a submeter ao plenário do 

Parlamento dos Açores as propostas previamente consensualizadas.  

Importa, agora que se desenha no horizonte político do país a 

possibilidade real de se concretizar uma revisão constitucional, que o 

trabalho de aprofundamento das matérias autonómicas esteja concluído, 

por parte deste Parlamento, o mais depressa possível. Sinalizam-se aqui 

algumas matérias essenciais, já referenciadas no Programa do Governo, 

que assumem particular relevância:      

 

• “Revisão Constitucional, contemplando a clarificação e ampliação das 

competências legislativas regionais, uma adequada repartição de 

competências entre o Estado e as Regiões Autónomas quanto ao domínio 

público marítimo, a designação de um juiz para o Tribunal Constitucional 

por cada Região Autónoma e o fim da proibição da existência de partidos 

regionais; 

• Revisão do Estatuto Político-Administrativo em consequência da revisão 

constitucional; 

• Criação de um círculo eleitoral próprio no âmbito da eleição dos Deputados 

ao Parlamento Europeu. 
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• Alteração da lei que estabelece o regime do estado de sítio e do estado 

de emergência, atribuindo à Região competência para a sua execução no 

território regional. 

• Aprovação de uma lei, no quadro da emergência sanitária, que clarifique 

as competências das autoridades de saúde regionais na prevenção e 

resposta à situação de pandemia.” 

 Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PPM mostra-se desde já 

disponível para, em conjunto com todas as outras forças políticas 

representadas neste Parlamento, apresentar uma proposta comum de 

constituição de uma nova comissão eventual que, de forma célere, conclua 

o trabalho realizado pela Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia 

na anterior legislatura.  

O aprofundamento do nosso quadro autonómico é um desígnio de todos 

e não se pode perder mais tempo nesta matéria.    

 

Disse!       

  

Açores, 27 de janeiro de 2021 

 

O Deputado do PPM, 

 

Paulo Estêvão  


