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Nota de Imprensa 

 

Presidente Luís Garcia participa na Reunião Anual da Comissão 

Permanente da CALRE em Namur 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís 

Garcia, participou hoje na terceira reunião anual da Comissão Permanente da Conferência das 

Assembleias Legislativas Regionais da Europa (CALRE), que teve lugar no Parlamento da 

Valónia, na cidade belga de Namur, onde se debateu de forma intensa o alargamento daquele 

órgão europeu a novos membros, no sentido de reforçar a participação dos parlamentos 

regionais no projeto europeu. 

 

A atribuição dos Prémios CALRE “Estrelas da Europa” deste ano foi outro dos pontos fortes 

da agenda de trabalhos, tendo sido aprovados a atribuição do Prémio do Comité Permanente ao 

projeto da Assembleia da Extremadura, intitulado “A voz do Povo Ucraniano na Assembleia 

da Extremadura”, do Prémio da Assembleia Plenária às Cortes de Castela-La Mancha, pelo 

“Primeiro Fórum Interparlamentar Espanhol sobre Deficiência e Acessibilidade Universal”, e 

o Prémio do Público ao Conselho Regional da Lombardia, pelo projeto “Jornadas da Memória”. 

Os galardões foram entregues na cerimónia oficial que teve lugar na Sala das Sessões do 

Plenário da Valónia ao final da tarde, depois da reunião do Comité Permanente. 

 

A agenda de trabalhos da reunião do Comité Permanente contemplou ainda a preparação e 

aprovação da agenda da Assembleia Plenário da CALRE, que terá lugar amanhã, no mesmo 

local, bem como a apresentação da proposta de grupos de trabalho para o próximo ano e a 

apresentação de candidaturas à Presidência da CALRE para o ano de 2023. 

 

A Comissão Permanente da CALRE reúne de forma trimestral, juntado os representantes das 

Assembleias Regionais de Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha, Áustria, Reino Unido (País de 
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Gales, Escócia, Irlanda do Norte), Portugal (Açores e Madeira) e Finlândia, com vista ao reforço 

dos laços de cooperação entre os parlamentos regionais europeus na defesa dos valores 

democráticos e autonómicos de cada região.  

 

Horta, 17 de novembro de 2022 
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