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Nota de Imprensa 
 

 
Ana Luís sublinha a importância das regiões para o sucesso do projeto europeu 

 
 

“As Assembleias e os Parlamentos regionais da Europa, em especial aqueles que são dotados 

de poderes legislativos, são os órgãos de poder político mais próximos dos cidadãos” disse Ana 

Luís, Presidente da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE) e da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na Sessão de Abertura da Assembleia 

Plenária que se realizou hoje na sede do Parlamento Açoriano. 

 

Na Sessão, e na presença de cerca de cem pessoas que, entre as entidades convidadas, 

integram as comitivas dos Parlamentos, Ana Luís reiterou que hoje, tal como há 20 anos, 

aquando da fundação da CALRE em Oviedo, “continuamos a defender que o futuro da Europa 

passa, inequivocamente, por fazer chegar a voz do cidadão aos grandes centros de decisão e 

por uma maior interação entre os poderes locais e regionais e os poderes centrais e europeus”. 

 

Na ocasião, a Presidente da Conferência frisou que foi intuito da CALRE 2018 atentar sempre 

aos constantes desafios da atualidade europeia e, nesse contexto, “promover a ação e 

visibilidade da CALRE, por exemplo, através do reforço do relacionamento com o Comité das 

Regiões Europeu, com outras instituições europeias, como o Parlamento Europeu, ou 

organizações, como o Conselho da Europa, e a cooperar com associações de fora da Europa, 

com as quais podemos partilhar boas práticas, e com as quais podemos aprender e evoluir, 

projetando a voz da Europa no mundo”. 

 

Poderão seguir as notícias relativas aos trabalhos da Assembleia Plenária da CALRE no site da 

Conferência através do link  https://video.alra.pt/ 

 

 

 

Horta, 21 de novembro de 2018 
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