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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 171/XI – “Centro 

interpretativo da Base das Lajes”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo Parlamentar do CDS-

PP, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, 

de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, 

de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o qual é aplicável por 

remissão do artigo 145.º do mesmo diploma. 

 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à respetiva 

comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente relatório sobre a 

presente iniciativa.  

 

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de novembro, a matéria em apreço na presente 

iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos sociais. 

 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|3 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

 

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “considerando a importância da 

Base das Lajes, no contexto geopolítico e geoestratégico, para a promoção da segurança 

internacional, da democracia, da liberdade e da paz mundial; considerando que a história 

contemporânea da ilha Terceira, durante o século XX, se confunde com a presença das 

comunidades inglesas e norte‐americana na Base das Lajes, tendo sido estabelecidas relações 

interculturais com um impacto determinante ao nível social, económico e cultural junto da 

população local; considerando que o Centro Interpretativo da Base das Lajes foi aprovado no 

âmbito do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2019, ficando definido 

que o Governo Regional iniciaria, no decorrer do ano 2019, os procedimentos necessários para 

a implementação deste centro interpretativo, na ilha Terceira; considerando que a valorização 

do património cultural é um elemento potenciador de desenvolvimento local e regional, 

havendo, por isso, nítidas vantagens em usar os bens patrimoniais como recurso para consolidar 

a identidade coletiva de um povo; considerando que na Lei de Bases do Património Cultural 

Português está estabelecido no artigo 3º, alínea 3), que “o conhecimento, estudo, proteção e 

divulgação do património cultural constituem um dever do Estado, das Regiões Autónomas e 

das autarquias locais”; considerando que os Centros de Interpretação são espaços que procuram 

valorizar, divulgar e interpretar o património de uma determinada comunidade, facilitando a 

transmissão de valores culturais e considerando que a criação de Centros de Interpretação, 

alicerçados em fenómenos histórico-culturais relevantes na vida de uma comunidade, 

representa uma mais‐valia para o desenvolvimento do turismo e da atividade económica; 

considerando que o Centro Interpretativo da Base das Lajes será um espaço de aprendizagem e 

de sociabilidade, tendo como objetivos a promoção de atividades no âmbito da interpretação 

da história local, o apoio à investigação científica e o fomento do turismo cultural na ilha 

Terceira”, propõe “recomendar ao Governo Regional que, na concretização dos procedimentos 

necessários para a instalação do Centro Interpretativo da Base das Lajes, constitua uma 

comissão instaladora e coordenadora do Centro Interpretativo da Base das Lajes que integre um 

representante do Governo Regional, um representante do Instituto Histórico da Ilha Terceira e 

um representante da Universidade dos Açores”. 
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PROCESSO EM ANÁLISE  

 

Sem diligências efetuadas. 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PPM emite parecer de abstenção com reserva de posição 

para Plenário relativamente à presente iniciativa. 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos sociais deliberou, por 

maioria, emitir parecer favorável, relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

 

O Relator 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 


