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Nota de Imprensa 

 

Presidente da Assembleia defende aprofundamento  

do relacionamento com o poder local 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, 

defendeu hoje o reforço e o aprofundamento do relacionamento com o poder local como 

resposta estratégica aos problemas sociais e económicos predominantes nos diversos concelhos 

da Região. 

O apelo foi lançado esta manhã na audiência de apresentação de cumprimentos da delegação 

regional da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), na qual o Presidente da Assembleia 

enalteceu o contributo do poder local democrático no desenvolvimento da Região, tendo 

agradecido o importante papel das freguesias no combate à pandemia, “especialmente no apoio 

às pessoas e instituições”. 

Na ocasião, o Presidente Luís Garcia sublinhou que “o aprofundamento da Autonomia também 

passa pelo aprofundamento do relacionamento com o poder local”, cuja articulação deverá 

assentar “num quadro legal com regras transparentes e equitativas”, que dê resposta aos desafios 

que se colocarem pela frente, como a recuperação social e económica decorrente da pandemia 

e da guerra na Ucrânia. 

Numa alusão aos desafios da pobreza, da demografia, da educação e do emprego que a Região 

enfrenta, o Presidente do Parlamento Açoriano reiterou a união concertada e articulada de todos 

os agentes da sociedade com vista à sua resolução ou mitigação.  

Recorde-se que o Presidente da Assembleia tem promovido diversos encontros com os 

representantes do poder local, desde logo no âmbito dos 45 anos da Autonomia, enaltecendo o 

contributo do poder local democrático e aproveitando os mesmos para ouvir as propostas, 
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desafios e expetativas dos representantes das freguesias para que, em cooperação, se encontrem 

soluções vantajosas para as freguesias açorianas. 

 

Horta, 27 de junho de 2022 

 

 

 

 

mailto:geral@alra.pt



