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Srs. Deputados, vamos votar, na especialidade, o texto final foi elaborado pela Comissão de 

Administração do Território, Poder Local e Ambiente relativo à lei quadro das regiões 

administrativas que tem por base os projectos de lei n.º 45/V (PS), 60/V (PRD), 69/V (CDS), 

129/V (Os Verdes), 134/V (PCP) e a proposta de lei n.º 171/V e que foi aprovado por 

unanimidade na respectiva Comissão. Srs. Deputados, vamos, pois, votar, na especialidade. 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, .... 

Srs. Deputados, vamos passar à votação final global do mesmo texto. 

Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, .... 

Aplausos gerais. 

Srs. Deputados, inscreveram-se, para declarações de voto, os Srs. Deputados Jorge Lacão, Ilda 

Figueiredo, Manuel Moreira e Nogueira de Brito. 

O Sr. Nogueira de Brito (CDS): - Sr. Presidente, era para informar a Mesa que o CDS irá entregar 

uma declaração de voto por escrito. 

Sr. Presidente: - Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão. 

O Sr. Jorge Lacão (PS): - ... 

Por parte do PS a questão é clara: votamos favoravelmente esta lei, ainda, em muitos aspectos, 

incompleta, mas, em todo o caso. servindo de base à definição do sistema regional 

Já apresentámos o nosso modelo concreto de criação das regiões administrativas e já assumimos 

igualmente o compromisso político de criar as regiões, a prazo de um ano, se, como esperamos, 

dispusermos de maioria na próxima legislatura. ... 

Na Europa das Comunidades, na Europa dos cidadãos, na Europa das regiões, do que se trata é de 

conferir à sociedade portuguesa instrumentos democráticos de desenvolvimento a outro ritmo e com 

outra dinâmica de justiça .... 

As regiões criarão, em Portugal, uma nova política de desenvolvimento. É, pois, por uma nova 

política de desenvolvimento que o PS criará ás regiões em Portugal. 

Aplausos do PS. 

 

O Sr. Presidente: - Para uma declaração de voto, tem a palavra a Sr.ª Deputada lida Figueiredo. 

A Sr.ª Ilda Figueiredo (PCP): … É um passo em frente no processo da regionalização. ... 

É nesse sentido que o PCP continuará a intervir de uma forma persistente, activa e empenhada. 

A lei quadro das regiões administrativas que acabamos de aprovar é o resultado de um trabalho da 

Comissão Parlamentar de Administração do Território, Poder Local e Ambiente, que, em 

colaboração com o representante do Governo, procurou acolher os possíveis consensos das 

iniciativas legislativas dos diversos grupos parlamentares e do Governo. 



...Saudamos, de uma forma especial, as autarquias locais, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e a ANAFRE pelas posições assumidas na defesa da criação das regiões 

administrativas. 

... a regionalização é uma reforma indispensável ao desenvolvimento harmonioso do País. 

Aplausos do PCP. 

O Sr. Presidente: - Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Moreira. 

O Sr. Manuel Moreira (PSD): -... 

O Grupo Parlamentar do PSD congratula-se ... porque foi possível, ... fazer um amplo debate e 

colher a experiência europeia em matéria de regionalização, ... Conseguiu-se assim ... um amplo 

consenso político, uma lei quadro da regionalização ... 

Por isso estamos todos de parabéns e está de parabéns,... Portugal e os Portugueses, ... 

… Está cumprida assim, com a aprovação hoje e aqui, por unanimidade, a primeira fase da 

regionalização do continente. 

Vozes do PSD: - Muito bem! Aplausos do PSD. 

… iremos prosseguir em conjunto com todos ...Para que possamos dispor, no nosso espaço 

continental, das futuras regiões administrativas a funcionar, no sentido do reforço da unidade e 

coesão nacionais, da redução gradual das assimetrias regionais entre o litoral e o interior e para que 

todos os portugueses possam usufruir por igual, tanto quanto possível, de bem-estar e de uma boa 

qualidade de vida. 

...O PSD defende a regionalização ao serviço de Portugal e dos Portugueses para o seu pleno 

desenvolvimento e progresso. 

Aplausos do PSD. 

******************************************************************************** 

Nota: os extratos reproduzidos e os sublinhados a negrito são da responsabilidade da Comissão 

Dinamizadora de AMAlentejo e retirados do registo do debate parlamentar que pode ser lido na 

íntegra no Diário da Assembleia da República nº 089, de 7.6.1991, Páginas 2964 e seguintes, 4ª 


