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CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

REVISÃO DO ESTATUTO  

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO  

DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

 

O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, no âmbito da deliberação tomada na Comissão 

Eventual para a Revisão do Estatuto Político-Administrativo, apresenta a sua 

Carta de Princípios, orientadora das principais opções do PSD na próxima 

revisão do Estatuto Político-Administrativo. 

 

A Lei Constitucional nº 1/2004, de 24 de Julho, que reviu pela sexta vez a 

Constituição da República Portuguesa, operou uma assinalável evolução no 

sistema autonómico português, nomeadamente, desenhando soluções 

diferentes quanto à repartição de competências legislativas entre as Regiões 

Autónomas e o Estado, permitindo uma concorrência legislativa e eliminando a 

figura do Ministro da República e o seu papel de representante do Estado na 

Região. 

 

Os efeitos desta revisão constitucional, quanto ao sistema autonómico no 

domínio dos poderes legislativos dos Açores, apenas poderão ser sedimentados 

com o tempo e com exercício do poder legislativo pela Assembleia, 

considerando que o parlamento regional tem a competência exclusiva quanto à 

iniciativa de revisão do Estatuto Político-Administrativo, aprovando um 
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projecto a submeter a discussão e aprovação na Assembleia da República, cf. o 

disposto no artigo 226º da CRP e a competência – também exclusiva – de 

aprovação de Decretos Legislativos Regionais, como resulta do disposto no nº1 

do artigo 232ºda CRP. 

 

O potencial de criação legislativa dos parlamentos das regiões autónomas, 

enquadrado nos termos constitucionais, permite admitir, com realismo, o 

surgimento, em matérias de concorrência legislativa, de três ordenamentos 

jurídicos, inclusos numa mesma ordem jurídica nacional – um ordenamento 

jurídico vigente no Continente, outro na Região Autónoma da Madeira e ainda 

outro na Região Autónoma dos Açores. 

. 

Após a sexta revisão constitucional, o processo de revisão do Estatuto Político-

Administrativo (EPARAA), cuja última alteração ocorreu em 1998 (Lei nº 

61/98, de 27 de Agosto), é uma exigência política. 

 

Perante o novo quadro constitucional, duas opções se colocam: ou limitar a 

revisão do EPARAA à sua adequação com a Lei Fundamental ou proceder a 

uma revisão mais ampla, mais ambiciosa e com um inequívoco sentido 

reformador. 

Uma perspectiva reformadora que tenha como objectivo concretizar-se 

igualmente na melhoria do funcionamento dos órgãos de governo próprio, em 

especial o da Assembleia Legislativa. 

 

Passados trinta anos sobre o primeiro Estatuto Político-Administrativo, ainda 

com carácter provisório, é tempo de encontrar novas soluções institucionais 

para a Autonomia açoriana, quer enquanto solução de auto-governo, quer no 

quadro das relações com a República e com as instituições da União Europeia, 

no pressuposto de que pretendemos mais autonomia e melhor autonomia. 
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Esta revisão estatutária constitui, ainda, uma oportunidade para clarificar as 

competências da Região no confronto com as atribuições e competências que a 

República transfere para os municípios, de modo a evitar indesejáveis conflitos 

institucionais.  

 

Como decorre das orientações políticas aprovadas no XVI Congresso Regional 

do PSD, “a revisão do Estatuto Político-Administrativo deve ser objecto dum 

amplo consenso entre os açorianos, logo entre as forças políticas que os 

representam, de modo a que a proposta a apresentar à Assembleia da 

República traduza o sentir e a opção dos Açores quanto à nossa “lei 

fundamental”. 

 

Tal consenso deverá ser encontrado, em primeira linha, no seio da Assembleia 

Legislativa e entre os partidos com assento parlamentar”. 

 

O PSD reafirma a sua disponibilidade para um diálogo profícuo, em primeiro 

lugar com todos os partidos com assento parlamentar, e ainda com outros 

partidos e forças políticas em geral, com vista à obtenção dum vasto consenso 

nos Açores, quanto à revisão do EPARAA. Apenas uma solução consensual e 

com amplo apoio parlamentar permite sustentar, com perspectivas de sucesso, 

as pretensões dos Açores, junto dos órgãos de soberania com poderes no 

âmbito deste processo de revisão estatutária. 

 

Este processo de revisão do EPARAA não pode, nem deve ser, uma 

oportunidade perdida do ponto de vista político, até porque, como escreveu 

Mont’Alverne Sequeira, “os autonomistas têm até por si este argumento, que 

não é dos menos valiosos: - os que vêem e pensam, os que assimilam e 

produzem, os que se distinguem por qualquer das variadíssimas manifestações 

do cérebro ou do coração, os íntegros de espírito e de consciência, os que 

defendem a liberdade e os que prezam o torrão natal, todos apoiam o 
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movimento descentralizador, porque todos compreendem a alta significação 

deste combate e a prometedora fecundação desta ideia”. 

 

Para o PSD, a revisão do EPARAA deve obedecer a três princípios 

fundamentais: 

 

I – PRINCÍPIO REFORMADOR 

 

A Região Autónoma dos Açores deve tomar esta revisão do EPARAA como uma 

oportunidade e não como um pretexto. 

 

Passados trinta anos sobre a aprovação da CRP e da consagração 

constitucional da Autonomia Político-Administrativa, como solução moderna e 

democrática de auto-governo, subsistem ainda zonas de conflito de 

competência, no plano institucional ou no domínio dos poderes legislativos 

regionais que este processo de revisão do EPARAA deve encarar e resolver, 

sem subterfúgios e com a vontade de encontrar as melhores soluções que 

permitam aos Açores retirar todas as vantagens políticas e legislativas 

decorrentes da última revisão constitucional. 

 

II – PRINCÍPIO DA APROVAÇÃO POR MAIORIA QUALIFICADA DO 

PROJECTO DE REVISÃO DO EPARAA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

Nem a CRP nem o EPARAA impõem a aprovação do projecto de revisão do 

EPARAA no parlamento regional por uma maioria de dois terços dos Deputados 

presentes desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em 

efectividade de funções. 

 

Existe sim, uma exigência de maioria especialmente qualificada quanto à 

aprovação pela Assembleia da República das disposições dos Estatutos Político-
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Administrativos das Regiões Autónomas que enunciem as matérias que 

integram o respectivo poder legislativo, cf. a alínea f) do nº 6 do artigo 168º 

cotejada com a alínea a) do nº 1 do artigo 227º, ambos da CRP, o que aponta 

para uma constitucionalização material das disposições estatutárias que 

enunciem aquelas matérias. 

 

No actual quadro político e com a pretensão duma ampla revisão estatutária, a 

obtenção de tal maioria deve ser considerada como condição “sine qua non” 

para a aprovação do projecto de revisão do EPARAA nesta legislatura, devendo 

mesmo ter assento estatutário para o futuro. 

 

III - PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

 

O direito de iniciativa da revisão do EPARAA pertence, em exclusivo, à 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nos termos 

constitucionais. Porém, o parlamento, como o “coração político” do sistema 

autonómico, deve promover um amplo e alargado debate na sociedade 

açoriana e nas suas instituições, de modo a que o processo de revisão não se 

restrinja apenas ao universo parlamentar ou partidário, circunstância que lhe 

conferiria uma carácter redutor. 

 

A Assembleia Legislativa não se deve limitar a cumprir uma simples 

formalidade de consulta, mas antes transformar o processo de revisão do 

EPARAA num bom exemplo de participação e de abertura democrática à 

sociedade, indo para além de tímidas iniciativas de audição. No plano das 

opções legislativas, o PSD apresenta, desde já, para negociação, e sem 

prejuízo das concretas soluções normativas a propor, nos adequados termos 

estatutários e regimentais, as seguintes propostas: 

 

1 Adopção dum preâmbulo no EPARAA; 
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2 Revisão global da sistémica do EPARAA; 

3 Eliminação de normas ou disposições caducas; 

4 Estabelecimento da obrigatoriedade de utilização dos símbolos da Região 

nas actividades ou serviços do Estado na Região; 

5 Consagração dum princípio geral de modulação das políticas, dos actos 

legislativos, regulamentares ou financeiros do Estado, tendo em atenção 

a sua condição insular e ultraperiférica; 

6 Consagração do direito de iniciativa popular para actos legislativos; 

7 Redefinição do estatuto dos titulares políticos dos órgãos de governo 

próprio; 

8 Determinação dos actos legislativos, considerados de regime, que 

careçam de aprovação parlamentar por uma maioria qualificada, 

nomeadamente a aprovação do projecto de revisão do EPARAA; 

9 Definição exaustiva das matérias integrantes do poder legislativo próprio 

da Região, alargando o seu âmbito a novos domínios, nomeadamente às 

políticas de ambiente, gestão de solos e administração do território, ao 

arrendamento rural e urbano, à investigação e desenvolvimento científico 

e tecnológico, à gestão do mar, fundos, achados e recursos marinhos, 

domínio público marítimo e ao ensino superior; 

10 Regionalização dos serviços de registo e notariado e da administração 

fiscal; 

11 Reserva, do direito de iniciativa na revisão da Lei de Finanças das Regiões 

Autónomas, às Assembleias Legislativas;  

12 Ampliação dos poderes legislativos regionais em matéria de política fiscal, 

designadamente na alteração dos escalões do IRS e do IRC e na definição 

de mecanismos de incentivos fiscais; 

13 Caracterização e definição das obrigações de Estado quanto às relações 

financeiras com a Região; 

14 Manutenção de normas de direito eleitoral, que permitam diferentes 

soluções normativas na respectiva lei orgânica, salvaguardando o 
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princípio da representação por ilha e tendo como pressuposto a fixação 

dum número mínimo e de um número máximo de Deputados; 

15 Estabelecimento dum quadro de relacionamento institucional com a 

República e com os órgãos da União Europeia, segundo os princípios da 

representatividade e da suficiência da representação; 

16 Definição de um quadro de referência competencial no relacionamento 

entre a Administração regional e as autarquias da Região;  

17 Adaptação da organização judiciária à Região, prevendo a criação dum 

Tribunal da Relação; 

18 Criação dum Conselho Económico e Social, com um presidente eleito 

pelo parlamento, por maioria qualificada; 

19 Criação duma Autoridade de Regulação da Comunicação Social, cujos 

membros serão eleitos pelo parlamento, por maioria qualificada; 

20 Criação dum Instituto Regional de Estatística, independente do Governo 

Regional. 

 

Açores, 20 de Janeiro de 2006. 

 

Os Deputados  

 

Clélio Meneses 

 

Pedro Gomes 
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José Manuel Bolieiro 

 

 


