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Nota de Imprensa 

 

Visita do Presidente da Assembleia da Madeira aos Açores  

visa reforçar cooperação entre as duas regiões autónomas 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira inicia amanhã uma visita aos Açores, que 

decorrerá de 17 a 21 de setembro, no seguimento do convite feito em janeiro pelo Presidente 

do Parlamento dos Açores, Luís Garcia, aquando da troca de correspondência entre os dois 

Presidentes sobre a necessidade de as duas regiões concertarem posições com vista ao 

aprofundamento da Autonomia Regional. 

 “A visita do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira constitui mais um passo 

para o fortalecimento da cooperação entre as nossas Regiões Autónomas e entre as nossas 

Assembleias Legislativas”, considera o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís 

Garcia, que receberá o seu homólogo na sede do Parlamento açoriano, esta sexta-feira, pelas 

15h30. 

A intenção é “reforçar essa cooperação no plano institucional, na troca de experiências que 

possam melhorar o funcionamento dos nossos Parlamentos, na reflexão e consensualização de 

propostas que visem o aprofundamento da Autonomia”, adianta o Presidente da Assembleia 

Legislativa dos Açores, Luís Garcia. 

Recorde-se que o Parlamento dos Açores constituiu, em fevereiro passado, a Comissão 

Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, cujos trabalhos estão a decorrer de acordo 

com o calendário previamente definido, pelo que naturalmente “após essa fase será útil e 

vantajoso que o mesmo possa ser, naquilo que for possível, consensualizado com a ALRAM 

através das Comissões competentes”, explica o Presidente da Assembleia Legislativa dos 

Açores. 
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O Presidente Luís Garcia acrescenta ainda que a ideia é também “contribuir para abrir portas 

de estreitamento de relações nos planos económico, social e cultural com óbvias vantagens para 

os dois arquipélagos”, pelo que o programa da visita do Presidente da Madeira tem em conta 

esses tópicos. 

O Presidente da Assembleia da Madeira visitará a ilha do Pico no sábado, passando ainda o 

domingo no Faial, antes de seguir para São Miguel, onde terá também uma audiência com o 

Presidente do Governo Regional dos Açores.   

 

Horta, 16 de setembro de 2021 
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