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Nota Informativa 
 

 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores assume Presidência da CALRE 

 
 
A Sessão de Passagem de Testemunho da Presidência da Conferência das Assembleias 

Legislativas Regionais da União Europeia (CALRE) realizou-se hoje, na sede do Parlamento 

Açoriano.  

 

Ana Luís recebeu das mãos do antigo Presidente da CALRE e Presidente do Parlamento de 

Andaluzia, Juan Pablo Durán Sánchez, o bastão Makila, símbolo da passagem do testemunho 

do Presidente cessante para o que agora assume as funções de Presidência desta Conferência.  

 

Na ocasião, Ana Luís referiu que “O primeiro objetivo passa por dar continuidade ao percurso 

traçado pelos anteriores Presidentes, colocando a tónica da nossa ação no contributo das 

Regiões na elaboração da legislação europeia, porquanto são os órgãos de poder que melhor 

conhecem a sua terra e as suas gentes.(…) Temos, por isso, de ter a capacidade de restaurar a 

sua confiança nas instituições políticas, através, por exemplo, da transparência no exercício 

das nossas funções, do recurso às novas tecnologias ou dos estudos sobre o impacto das 

políticas nas suas vidas, aproximando, desta forma, os cidadãos dos centros de tomada de 

decisão e aumentando a sua participação na vida política, sensibilizando-os, também, para os 

benefícios de pertencer à União Europeia” asseverando, deste modo, a importância que a 

CALRE representa não só para o conhecimento e relacionamento entre as Assembleias e 

Parlamentos regionais europeus, mas também para projetar a voz das Regiões na Europa e 

defender os interesses dos seus cidadãos, salientando que as Assembleias e os Parlamentos 

regionais são as instituições representativas e mais próximas das populações e, por isso, 

melhor conhecedoras das suas necessidades.   
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A Presidente do Parlamento Açoriano foi eleita Presidente da CALRE, por unanimidade, 

durante a Assembleia Plenária da Conferência, que decorreu no passado mês de novembro, 

no Parlamento de Andaluzia. 

 

Juan Pablo Durán Sánchez, Presidente cessante, assume durante o ano de 2018, a Vice-

Presidência da CALRE.  

 

 

 
Horta, 24 de janeiro de 2018. 
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