
Funchal, 3 de Outubro de 2007

Governos das Regiões Autónomas podem concertar posições em 
defesa das autonomias 
O presidente do Governo dos Açores afirmou terça-feira, na cidade do Funchal, que é uma mais-valia para 
o estado português o facto das Regiões Autónomas dialogarem ao mais alto nível.

Falando numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Governo da Madeira, Alberto João 
Jardim, – e na qual estiveram também presentes outros membros dos dois executivos – Carlos César 
valorizou o incremento do diálogo entre os dois arquipélagos, na perspectiva de uma actuação comum 
perante os desafios que se lhes colocam ao seu desenvolvimento social e económico e perante a 
administração central.

É preciso garantir que haja, no Governo e nas instituições da República, uma visão mais benévola das 
experiências políticas que se desenvolvem nos Açores e na Madeira, disse Carlos César, acrescentando, 
logo a seguir, que, na sua opinião, a administração central não tem, por sistema esse comportamento.

Há tentativas de reinterpretação de normas que não têm expressão na última revisão constitucional, nem 
no seu espírito, adiantou. E há sub-níveis da administração central que se sobrepõem à política e 
entendem que as Regiões Autónomas são óptimos lugares para irem buscar recursos para cumprir 
critérios do défice, afirmou o presidente do Governo dos Açores.

“Nós pensávamos que a última revisão constitucional tinha sido uma boa revisão, clarificadora em todas 
as suas dimensões, mas já verificámos que um acórdão do Tribunal Constitucional reintroduz uma série 
de limitações ao poder legislativo das regiões autónomas e que a Lei das Finanças Regionais não está a 
ser devidamente aplicada”, disse ainda Carlos César.

Apontou, por isso, para a necessidade dos governos das duas regiões dialogarem com o Governo da 
República, no sentido de, com firmeza, defenderem os seus direitos, e mostrou-se disponível para 
cooperar com Alberto João Jardim na concertação futura de posições.
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