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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira 

 

Funchal, 28 de junho de 2016 

 

Nos termos das disposições Regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

PSD Madeira apresenta o Voto de Congratulação, “Pelos 40 anos da 

Autonomia da Madeira”, que anexamos. 

 

   Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Grupo Parlamentar do PSD Madeira 

 

___________________ 
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Pelos 40 anos da Autonomia da Madeira 

 

A Região Autónoma da Madeira celebra este ano os 40 anos da sua 

Autonomia. 

 

Uma conquista, ambicionada há séculos, mas que só foi possível com a 

instauração da democracia, que teve início na revolução do 25 de abril de 

1974, e com o contributo determinante da Assembleia Constituinte, que abriu o 

caminho para que a Autonomia política e administrativa das Regiões Insulares 

fosse consagrada na Constituição Portuguesa de 1976, permitindo que os 

madeirenses e os açorianos traçassem o seu próprio futuro, ganhando a 

liberdade de escolher o seu destino, em conformidade com as especificidades 

e interesses da sua população. 

 

A primeira eleição, a 27 de junho de 1976, da Assembleia Legislativa da 

Madeira e a posse do Governo Regional a 1 de outubro do mesmo ano, 

consagraram em definitivo os órgãos de governo próprio regionais, eleitos de 

uma forma livre e democrática. 

 

A Autonomia da Madeira, nas últimas quatro décadas, representou sem dúvida, 

um avanço significativo nas condições de vida dos madeirenses e no 
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desenvolvimento da nossa Região, sem qualquer comparação com as 

evoluções registadas nas quatro décadas anteriores.  

 

Com a consolidação do processo autonómico, a Madeira continuou a fazer 

parte do todo português, mas deixou de estar condicionada às políticas 

centralizadoras, habitualmente desenvolvidas em Lisboa, sendo-lhe 

reconhecida uma identidade regional própria que lhe garante a capacidade de 

poder decidir o melhor para os seus habitantes, tendo em conta as suas 

características geográficas económicas, sociais e culturais. 

 

Não faz, assim, qualquer sentido comemorar os 40 anos da Autonomia sem 

enaltecer o papel determinante da sociedade civil e a coragem e determinação 

dos madeirenses na conquista da sua liberdade política e administrativa, mas 

também nas escolhas realizadas ao longo de todo o processo autonómico, que 

conduziram a nossa Região a um patamar de desenvolvimento superior ao de 

muitas outras regiões do país, afirmando-se não só no território português 

como fora dele, em particular no seio da União Europeia, e no mundo, 

enquanto destino turístico de excelência. 

 

Porém, a Autonomia foi e será sempre um processo evolutivo, devendo ser 

constantemente alvo de avaliação e reflexão, tendo sempre em vista o que 

melhor defende os interesses dos madeirenses, sem com isso comprometer os 

seus direitos enquanto cidadãos portugueses. 
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É com o sentimento de dever cumprido, mas também com a determinação de 

atingir novos patamares políticos, económicos e sociais, que a Autonomia 

precisa de todos para a sua evolução, cabendo a esta Assembleia Legislativa 

honrar o legado autonómico que muitos madeirenses e portossantenses 

ambicionaram durante séculos, através de uma revisão do Estatuto Político 

Administrativo e da Constituição Portuguesa. 

 

Assim, a Assembleia Legislativa da Madeira congratula-se com os 40 anos da 

consagração da Autonomia Política e Administrativa da Região Autónoma da 

Madeira, saudando os madeirenses e portossantenses, que, com a sua astúcia 

e persistência, souberam traçar o seu próprio rumo e fazer desta Região um 

exemplo no todo nacional. 

 

Funchal, 28 de junho de 2016 

 

Grupo Parlamentar do PSD Madeira 

 

_____________________ 

(Jaime Filipe Ramos)     


