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Proposta temática 

 

Melhor Parlamento - Mais 
Democracia 

 

 

Atividade parlamentar – Centralidade, representação, 
fiscalização e modernização 

 

Em eleições livres, são os eleitos o retrato da sociedade e do Povo, das 

comunidades, das cidades, das vilas, das freguesias, das ilhas e da 

nossa Região. 

Essa representação que os eleitos consagram manifesta-se através das 

deliberações que a Assembleia Legislativa produz, sendo por isso um 

órgão deliberativo, mas também tem uma dimensão muito maior através 

da concretização dos desejos e anseios da população, isto é, do Povo 

ou parte dele, consoante as opções ideológicas, os princípios e os 

programas políticos. 
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É deste diálogo entre eleito e eleitor, entre o Povo e o seu representante 

que se estabelece uma autêntica manifestação dos desejos mais 

transversais à nossa sociedade e à nossa Região, e nessa medida a 

Assembleia Legislativa vai para além da deliberação e do dever de 

fiscalização do poder executivo, situando-se, igualmente, numa 

exigência na produção de pensamento, seja político, social, económico, 

ou outra qualquer índole que queira significar de interesse para os 

cidadãos. 

O funcionamento da atividade parlamentar – a sua organização e a sua 

gestão –, a forma como se concretiza em resultados, em avanços ou em 

oportunidades, assente sobre a determinante necessidade de agir 

dentro do contrato eleitoral, é regulador para a saúde democrática de 

uma sociedade, completando-a, numa contemporaneidade em que a 

necessidade de respostas e a exigência de verdadeiros resultados 

possibilitam a  ascensão da Democracia enquanto sistema político do 

qual resulta o progresso da sociedade, dos indivíduos, o aumento da 

felicidade enquanto comunidade e a emancipação, ou acesso por mérito 

a um elevador social sem barreiras de origem geográfica, familiar ou 

quaisquer outras determinadas pela discriminação sobre a condição 

individual de cada um dos nossos concidadãos. 

Há, também, que olhar de dentro para fora das paredes do Parlamento 

e assegurar que existe uma difusão adequada dos trabalhos 

parlamentares, com qualidade e imediatismo, com facilidade de acesso 

à informação sobre os diplomas e atividades ou sobre o seu debate e 

agendamentos. 

É na representação popular que concretizamos o autêntico regime 

democrático, elegendo deputados que, reunidos em Assembleia, 

concretizam o mandato conferido em eleições livres. Sendo, por isso, 
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determinante que se obtenha eficiência, a par de eficácia na atividade 

dos eleitos em prol dos eleitores. 

 

INIICIATIVA E DEBATE 

 

A atividade parlamentar não pode deixar de ser promovida pelos grupos 

e representações parlamentares, isto é, pelos deputados ou pelo 

Governo por iniciativa própria, exclusiva ou concorrencial, mas não 

pode, também, ficar isenta do diálogo com a sociedade, abrindo-se a 

esta e promovendo o seu envolvimento na dinâmica político-social, 

através da possibilidade de, além das petições, poderem grupos de 

cidadãos promover iniciativas legislativas, depois discutidas e debatidas 

em sede parlamentar. 

O debate parlamentar é o pulsar da Democracia. 

E isso é importante para a própria Democracia, para o seu 

aperfeiçoamento e promoção de entendimentos e equilíbrios 

parlamentares. 

O debate das iniciativas e das propostas no âmbito das importantes 

competências do Parlamento exige oportunidade de todos se fazerem 

ouvir, poderem explicar o seu ponto de vista e também ouvir, tomando 

as melhores decisões que o debate possibilita avaliar e escolher. 

Parece-nos, por isso, importante, que os debates sobre as iniciativas vão 

ao encontro de uma melhor comunicação do Parlamento e maior 

participação cidadã. 



PROPOSTA TEMÁTICA 
25º CONCRESSO do PSD/AÇORES 
MELHOR PARLAMENTO – MAIS DEMOCRACIA 
1º Subscritor – João Bruto da Costa 

 
 
 

 
 

MELHOR PARLAMENTO – MAIS DEMOCRACIA 
 

 
4 

 

 

DO DEBATE À DECISÃO 

 

O Regimento da Assembleia Legislativa dos Açores está desatualizado 

e desadequado face à realidade do século XXI. 

A entrarmos no segundo quartel do presente século, num tempo de 

globalização e mediatização, em que o debate político deve ter primazia 

nos trabalhos parlamentares, para que todos se possam fazer ouvir no 

sentido anteriormente exposto, há que dar seguimento ao trabalho já 

desenvolvido em comissão parlamentar e avançar com a revisão do 

Regimento da Assembleia Legislativa. 

Nessa revisão deve optar-se por fazer o trabalho mais técnico em 

comissão, da auscultação à especialidade, reservando-se para o 

plenário parlamentar o núcleo do debate sobre as iniciativas em 

discussão. 

Assim, pretende-se que a votação na especialidade dos diplomas passe 

a ser feita em comissão, respeitando a liberdade de cada deputado, mas 

libertando o plenário de prolongadas sessões de votação e aumentando 

o tempo disponível para discussão e debate político. 

Por outro lado, há que alargar o tempo para intervenção e pensamento 

político.  

No que respeita ao tempo para esse fim no plenário parlamentar, foi em 

tempos eliminada a leitura de correspondência, devendo igualmente 

limitar-se o tempo para apresentação de votos, salvaguardando um 

limite para situações específicas da escolha dos partidos, mas 
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assinalando uma paulatina opção para a excecionalidade na 

apresentação de votos e saudações. 

Com debate aprofundado promove-se a decisão informada, coerente e 

realista. 

É, pois, tempo de colocar em prática a visão de uma democracia liberal, 

participativa e dialogante, colaborativa e de concertação, onde também 

se privilegiam a fiscalização política e a prestação de contas. 

Neste capítulo há que instituir um debate sobre o Estado da Região. No 

rigor da transparência e pela efetiva prestação de contas, no deve e 

haver das responsabilidades políticas e do contributo plural para os 

resultados do presente, perspetivando o futuro e vigiando as 

oportunidades. 

 

PENSAR OS AÇORES – O PARLAMENTO PROMOTOR DE 
CONHECIMENTO 

 

Em toda a dinâmica envolvente da atividade parlamentar está a 

sociedade, está a comunidade. Estão a ciência, a cultura e o desporto, 

as artes e a economia, a prática e a teoria, a ideologia, o pragmatismo e 

a realidade. 

De toda esta força geradora de conhecimento e com ele, de valor, capaz 

de ser também fiel depositária do pensamento e da avaliação, dos 

objetivos e dos resultados, terá de existir também consolidação de 

pensamento e de contemporaneidade em relatórios, conferências, 
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debates ou eventos destinados a promover também um relacionamento 

do Parlamento com a comunidade. 

Neste domínio há que ser dinamizador da exigência na objetividade do 

trabalho parlamentar, em que aos deputados se impõe empenho na 

defesa de convicções e compromissos, sem descurar obrigações e zelo, 

assegurando-se um adequado apoio administrativo e técnico, 

profissional e adequado, nos meios e na multidisciplinariedade, veículos 

essenciais a uma adequada repartição de funções e tarefas. 

Somando aqui a vertente de fiscalização e acompanhamento da 

atividade governativa, de acompanhamento das finanças públicas e das 

execuções orçamentais. No fundo, estar na posse do conhecimento para 

seguir as opções mais avalizadas deliberando com melhor informação: 

independente e transparente. 

Nesse sentido propõe-se, à semelhança do passado e correspondendo 

à coerência na atividade política e no posicionamento perante o 

fenómeno democrático, a criação de uma Unidade Técnica de Apoio 

Orçamental (UTAO), a funcionar na Assembleia Legislativa e garantindo 

informação transparente e atempada a todos os açorianos. 
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Conclusões: 

Pretende-se que o PSD/AÇORES subscreva o entendimento de que: 

o O Parlamento projeta-se como centro do debate político e 

estruturante na autonomia democrática; 

o O Parlamento deve ter uma postura de abertura à sociedade 

possibilitando aos cidadãos uma relação de proximidade em 

propositura e iniciativa política e legislativa; 

o A atividade parlamentar deve modernizar-se na sua relação com 

a sociedade, privilegiando o debate e a discussão nas reuniões 

plenárias. 

o As comissões parlamentares devem assumir uma atividade mais 

transversal às matérias da sua competência, promovendo 

relatórios e instrumentos de reflexão política; 

o As atividades dos deputados devem centrar-se na decisão política 

com apoio especializado consoante as áreas de intervenção, no 

seio de uma administração parlamentar independente; 

o Os trabalhos parlamentares devem ser transmitidos em sinal 

aberto e com consensual opção editorial; 

o O Parlamento deve ser auxiliado por uma Unidade Técnica de 

Apoio Orçamental independente e dotada dos recursos 

necessários a assegurar o acesso independente a informação 

financeira da Região. 

 

Viva os Açores! 

 

João Bruto da Costa 


