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Nota de Imprensa 

 

Presidente Luís Garcia saúda disponibilidade do Presidente da 

Assembleia da Madeira para entendimento sobre a Autonomia 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, saúda a visita e a 

disponibilidade do Presidente do Parlamento da Madeira para um maior entendimento entre as 

duas regiões, com vista ao aprofundamento da Autonomia Regional.  

O Presidente Luís Garcia recebeu o seu homólogo esta tarde, na sede do Parlamento açoriano, 

numa audiência que considerou “um primeiro passo para fortalecer esta cooperação”, que se 

quer tanto a “nível político e institucional, de troca de experiências que permitam melhorar o 

funcionamento” dos respetivos parlamentos, como a “nível do aprofundamento da autonomia”, 

trabalhando juntos no sentido da “reflexão aberta e debate”, para posterior “consensualização”. 

“Nós estamos no início deste processo, não é altura de fechar posições. É altura de pôr tudo em 

cima da mesa e discutirmos abertamente as soluções”, sublinhou o Presidente Luís Garcia, no 

final da reunião com o seu homólogo, que iniciou hoje uma visita de cinco dias pelo 

Arquipélago dos Açores. 

“A seguir a este primeiro passo, seguir-se-ão outros, envolvendo necessariamente as duas 

comissões que, nos respetivos Parlamentos, têm a missão de tratar das questões do 

aprofundamento da autonomia, respeitando os seus calendários” e as especificidades de cada 

região, acrescentou o Presidente Luís Garcia. 

Esta visita do Presidente da Assembleia da Madeira surge no seguimento do convite feito pelo 

Presidente do Parlamento dos Açores, Luís Garcia, em janeiro, 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. 
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Contudo, o Presidente Luís Garcia chamou a atenção para a existência de “muitas outras 

oportunidades, que podem ser mais valias e vantagens para as duas regiões”, podendo e devendo 

esta visita ser aproveitada para “abrir um conjunto de portas ao nível da cooperação entre as 

duas regiões, a nível económico, cultural e social.” 

 

Horta, 17 de setembro de 2021 
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