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Aprofundamento da Autonomia

O projeto do Bloco de Esquerda de Esquerda/Açores

1 – Oito anos após a última revisão do Estatuto Político- Administrativo da

Região Autónoma dos Açores e nos 40 anos da Autonomia, é chegado o

tempo de aprofundar a reflexão sobre os novos desafios colocados à Região

e ao seu respetivo quadro legal. 

2 –  As riquezas marítimas dos Açores, particularmente, o subsolo marinho,

têm sido  cobiçados  por  poderosos  interesses,  num contexto  mundial  de

progressiva desregulação do comércio mundial. 

3 - A Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo de 2015

retirou  à  Região  qualquer  poder  na  gestão  do  seu  espaço  marítimo,

violando, de forma grosseira, o Estatuto da Região Autónoma dos Açores, o

qual assume a gestão partilhada, entre a Região e a República. Recorde-se

que a lei mereceu o repúdio unânime de todas as forças políticas, na Região,

e que o atual Governo da República assumiu o compromisso da sua revisão. 

4 – Neste contexto, o Bloco de Esquerda/Açores torna pública a sua proposta

concreta para o aprofundamento da Autonomia:  

-  Defendemos a revisão do nosso Estatuto Político-Administrativo, no que

respeita à concretização do conceito de gestão partilhada do mar, tornando

obrigatória a concordância do Governo Regional.

-  O  reforço  dos  poderes  da  Região,  no  processo  negocial  de  tratados

internacionais. Dotando a Região do poder de requerimento de suspensão

das negociações, caso os interesses vitais dos Açores estejam em causa.

- O reforço dos poderes dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma

dos  Açores,  dotando-os  do  poder  de  veto,  na  negociação  de  acordos  e

tratados que impliquem exclusivamente a Região. 

5  –  As  propostas  do  Bloco  de  Esquerda/Açores  têm  o  mérito  de

aprofundarem a Autonomia e o poder dos órgãos de governo próprio, dentro
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da atual arquitetura jurídica e institucional. O projeto autonómico do Bloco

de Esquerda responde às necessidades do presente com os olhos postos no

futuro. Não adia o aprofundamento da Autonomia, à espera que ocorram

complexas  alterações  do  quadro  institucional  ou  hipotéticas  revisões

constitucionais. 
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Alterações  ao  Estatuto  Político-Administrativo  da  Região

Autónoma dos Açores

5- Artº 8º

1- (...)

2- (...)

3 - Os demais poderes reconhecidos ao Estado Português sobre as zonas

marítimas sob soberania ou jurisdição nacional adjacentes ao arquipélago

dos Açores, nos termos da lei e do direito internacional, são exercidos no

quadro de uma gestão partilhada com a Região  e exigindo acordo do

Governo  Regional,  salvo  quando  esteja  em  causa  a  integridade  e  a

soberania do Estado. 

4 - (...)

Artº 121º

1 - (...)

2 - (...)

3 - (...)

a) - (...)

b) - (...)

c ) - (...)

d) - (...)
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e) - Dirigir aos órgãos de soberania, através da Assembleia Legislativa ou do

Governo Regional, as observações ou propostas que entenda pertinentes,

com efeito  suspensivo  de processo negocial  em curso  se tal  for

requerido, no âmbito das alíneas anteriores do presente número. 

4  -  A  eventual  suspensão  de  negociação  de  quaisquer  atos

internacionais sobre matérias que dizem respeito à Região implica

a adoção do mecanismo previsto no artº 115.

5 - anterior 4

Artº 122º

1 - (...)

2 - (...)

3 - Quando estejam em causa questões que digam exclusivamente respeito

à  Região,  o  Estado  deve  assegurar-lhe  uma  posição  preponderante  nas

respetivas  negociações  e  a  concordância  dos  órgãos  de  governo

próprio com a solução negociada.
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