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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão de Política Geral reuniu no dia 4 de janeiro de 2016 para, no 

âmbito das suas competências, proceder à apreciação do Projeto de 

Resolução do PSD – Compromisso dos Açores no Projeto Europeu. 

O Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores no dia 28 de outubro de 2015, com pedido de 

urgência e dispensa de exame em comissão, que foi rejeitado por maioria 

em Plenário, tendo sido, nessa sequência, remetido à Comissão de Política 

Geral para apreciação, relato e emissão de parecer até ao dia 03 de 

dezembro de 2015, prazo que foi prorrogado até 08 janeiro de 2016, a 

pedido da Comissão. 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, fundamenta-se no disposto da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º, do artigo 37.º e do artigo 58.º, todos do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e a sua 

apreciação e emissão de parecer tem lugar ao abrigo da alínea a) do artigo 

42.º, do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, bem como na alínea a) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição. 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 

A Comissão deliberou, por unanimidade, proceder à audição presencial do 

Senhor Subsecretário da Presidência para as Relações Externas, que é o 

membro do Governo com competência na área. 
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CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA 

 

Segundo o proponente, os pontos de incerteza que se levantaram em 

outros países quanto ao seu compromisso político, estratégico e 

institucional com o projeto da União Europeia têm gerado consequências 

muito negativas para os cidadãos. 

 

Considera ser imperativo que, independentemente da conjuntura política, 

incertezas desse tipo não se produzam relativamente ao nosso país, 

designadamente no que diz respeito ao compromisso com as regras e 

princípios em que assenta o projeto da União Europeia e do Euro. 

 

Entende, por isso, o proponente, ser fundamental que a Assembleia 

Legislativa dos Açores reafirme com clareza os compromissos internacionais 

e europeus do nosso país, e, daí, da nossa Região. 

 

Propõe assim, que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, expressando a vontade do Povo Açoriano: 

 

1-  Reafirme a vontade regional na participação plena dos Açores e do 

nosso país na União Europeia e na União Económica e Monetária, em 

particular; 

2-  Reafirme a inclusão dos Açores e do nosso país na União Bancária e a 

defesa da sua implementação plena; 

3-  Reafirme a importância para os Açores da vinculação de Portugal ao 

Tratado Orçamental. 

4-  Reafirme a importância para os Açores do compromisso do nosso país 

com o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento; 

5-  Rejeite, a bem do interesse dos açorianos, propostas de reestruturação 

unilateral das dívidas públicas nacionais dos Estados membros da União 

Europeia. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DA INICIATIVA 

 

AUDIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA PRESIDÊNCIA PARA AS 

RELAÇÕES EXTERNAS 

 

O Subsecretário Regional ouvido em audição para se pronunciar sobre a 

iniciativa do PSD, começou por esclarecer que o Governo Regional não é o 

destinatário da iniciativa e que a mesma se destina a reafirmar princípios e 

valores relativamente aos quais o Governo Regional tem vindo a trabalhar 

ao longo do tempo e que têm sido por ele defendidos em vários momentos 

e em diversos locais. 

 

Afirmou ainda não haver na iniciativa nada de novo que o Governo Regional 

não se tenha envolvido politicamente e empenhado na defesa desses 

princípios, não merecendo por isso qualquer tipo de contestação ou reparo 

por parte do Governo Regional. 

 

CAPÍTULO V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

 

Os Grupos Parlamentares do PS e do PSD declararam que votam a favor, o 

CDS-PP e o BE abstiveram-se com reserva de posição para plenário. 

 

CAPÍTULO VII 

CONCLUSÕES E PARECER 

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Política Geral, por 

maioria, deu parecer favorável ao Projeto de Resolução – Compromisso 

dos Açores no Projeto Europeu (PSD). 
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Em consequência, a Comissão considerou que o presente Projeto de 

Resolução está em condições de ser agendado para debate e votação em 

Plenário. 

 

Horta, 04 de janeiro de 2016 

 

O Relator 

 

Cláudio Lopes 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

Jorge Costa Pereira 

 


