
 

 

MOÇÃO 

CONTRA A FALSA DEMOCRATIZAÇÃO DAS CCDR  
 – PELA EXIGÊNCIA DA REGIONALIZAÇÃO – 

CONSIDERANDO QUE: 

-  A regionalização é um objetivo constitucional que urge concretizar; 

- Tal objetivo constitucional só será alcançado com a criação de regiões administrativas, com verdadeira 
autonomia politica e administrativa e eleição por sufrágio direto e universal dos seus órgãos;  

- Que as CCDR’s são estruturas desconcentradas do Estado, sem autonomia política, administrativa e 
financeira, dependendo das orientações e opções do governo, sendo que o primeiro-ministro tem, de acordo 
com a legislação recentemente aprovada e promulgada, a prorrogativa de demitir o presidente da CCDR caso 
este não cumpra os objetivos e orientações definidas centralmente. 

- Que a eleição dos presidentes e vice-presidentes pelos autarcas, não significa que recebam dos seus 
eleitores, qualquer mandato ou que a eles prestem contas, porque tal não tem previsão legal. 

- Que o chamado processo de “democratização” das CCDR, com a eleição do Presidente e Vice - Presidente, 
prevista para o dia 13 de Outubro deste ano, que decorre do acordo de 2018 entre PS e PSD, representa 
um simulacro e uma forma de adiamento do inadiável e cada vez mais necessário processo de 
regionalização constitucionalmente consagrado.  

Face aos considerandos que antecedem, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida em sessão ordinária em 
30 de setembro de 2020, delibera: 

1 – Exigir aos órgãos de soberania que seja concretizada a regionalização prevista na Constituição da 
Republica Portuguesa, que passará pela criação de Regiões Administrativas, com órgãos próprios, eleitos por 
sufrágio direto e universal, sem subordinação jurídica e politica à Administração Central. 

2 – Repudiar o processo de eleição de órgãos da CCDR pelos autarcas, em virtude do processo de se destinar 
unicamente a iludir o desígnio constitucional de criação de regiões administrativas. 

Enviar esta moção para: Primeiro-ministro, Grupos Parlamentares da Assembleia da República, ANAFRE, 
ANMP e Comunicação Social. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com 15 votos a favor da CDU, 9 votos 
contra do PS e 1 voto contra da Coligação PSD/CDS 


