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DISCURSO DE ABERTURA DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE PONTA DELGADA, BERTA CABRAL 

 

− Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelência 

− Senhor Representante da Republica para os Açores 

− Senhora Vice Presidente da Assembleia Regional dos Açores, em representação do Presidente da ALRA 

− Senhor Vice Presidente do Governo Regional dos Açores, em representação do Presidente do Governo Regional 

− Senhoras e Senhores Deputados 

− Autoridades 

− Caros colegas autarcas 

 

Como podem imaginar, hoje, o dia é de festa em Ponta Delgada. 

 

A cidade acolhe pela primeira vez, em mais de dez anos, a realização do maior congresso português. 

 

Maior em número e maior em simbolismo, porque combina o maior número de decisores políticos que interagem diariamente 

com os seus eleitores, com a feliz circunstancia de assinalarmos os 31 anos do poder local democraticamente eleito. 

 

E, não há dúvida, de que no processo de consolidação da Democracia em Portugal, o poder local tem aparecido como uma 

das suas maiores realizações. 

A proximidade dos eleitores, a participação dos cidadãos e a representação de minorias, através dos órgãos autárquicos, 

foram três instrumentos decisivos no processo de descentralização do país. 

 

Temas como o desenvolvimento, o ordenamento do território, o ambiente, o turismo ou a valorização cultural são caros ao 

poder local constituindo sempre uma prioridade na prossecução de qualquer programa autárquico. 

 

Depois duma fase de maior intervencionismo, marcada por uma forte componente ideológica, quiçá decorrente da 

circunstância de se estar a despertar para maiores níveis de participação política, hoje as autarquias lideram e, em muitos 

casos, protagonizam mesmo essa vontade de desenvolvimento assumindo-se como pólos catalizadores do progresso. 

 

Por isso, volvidos 31 anos, a verdade é que o poder local deu um contributo sério e sólido no combate às assimetrias e às 

dificuldades que o centralismo de estado dificilmente ultrapassaria. 

 

Não quero com isto afirmar, ou sequer insinuar, que todos os problemas foram ultrapassados pois as assimetrias e as 

desigualdades continuam bastante acentuadas. 

 



 

2 

Entre o interior e o litoral, entre o continente e as regiões autónomas muito falta ainda fazer pela coesão nacional, 

estimulando o desenvolvimento, corrigindo dificuldades ou valorizando recursos, procurando sempre a melhoria do bem estar 

e da qualidade de vida dos nossos munícipes. 

 

Neste capítulo, são muitos os desafios que se colocam às diferentes administrações, sendo certo que ao Poder local cabe uma 

palavra decisiva que não pode nem deve ser ignorada por outros níveis de poder. 

 

No sempre actual livro “Da Democracia na América”, Alexis de Tocqueville, lembrava e bem que por “muito sapiente e 

esclarecido que possamos imaginar um poder central, ele não pode abarcar sozinho todos os pormenores da vida de um 

povo”. Numa palavra - rematava o autor – “a centralização é mestra em impedir, não em fazer”. 

 

Atrever-me-ia a acrescentar que hoje, qualquer poder que tente fazer tudo sozinho será um logro e, das duas uma: ou 

contenta-se com um resultado incompleto ou esgota-se em esforços inúteis. 

 

O desafio da complementaridade é, por isso, actual e pertinente na definição das relações entre os vários níveis de poder e 

nos resultados a obter. 

 

Impõe-se encarar os vários níveis de poder como parceiros. 

 

Assumi-los com desconfiança, fundada muitas vezes em questões de natureza partidária, é um erro que nos sairá caro porque 

põe em causa os legítimos interesses das populações que todos nós servimos e que têm que constituir a nossa principal e 

única preocupação. 

 

Numa palavra não haverá complementaridade se não houver respeito pela autonomia seja ela no relacionamento entre o 

estado e as regiões autónomas, seja entre o estado e os municípios. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

31 anos depois das primeiras eleições livres há um conjunto de reformas que tem de ser feito com vista ao reforço da 

autonomia local.  

 

Em primeiro lugar, a reforma do regime de financiamento das autarquias locais. 

A lei recentemente aprovada não serve o poder local e contradiz o princípio da autonomia financeira deste.  

A sustentabilidade das finanças públicas locais, o esforço de contenção de endividamento e o princípio da solidariedade 

recíproca são para nós muito importantes.  

Mas não queremos que em nome de um endividamento zero tenhamos um estrangulamento máximo. 
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Em segundo lugar, a transferência de novas atribuições e competências para as autarquias, no âmbito da educação, da saúde, 

do ordenamento do território, entre outros.  

Se defendemos que a nossa proximidade às populações nos dá garantias de sermos os seus melhores interpretes não 

podemos enjeitar mais responsabilidade. Mas só as poderemos aceitar caso sejam igualmente transferidos os meios que as 

permitam executar. Se é tempo de uma nova ambição deve ser igualmente o tempo de uma nova responsabilização e 

coerência. 

 

Somos hoje chamados a actuar em novas áreas de intervenção. A defesa do património natural, o desenvolvimento 

sustentável, as parcerias público-privadas, são desafios que não podemos ignorar, a par de outros constrangimentos que 

emperram o desenvolvimento como as acessibilidades, o envelhecimento de alguns dos nossos núcleos históricos, ou a 

desertificação dos nossos centros. 

 

Cabe-nos a nós, como decisores políticos, não nos resignarmos perante tais dificuldades. 

 

Devemos encontrar em cada uma delas um chamamento para pormos em marcha a nossa criatividade e o nosso espírito 

combativo. 

 

Ultrapassada que está a fase de consolidação do poder local, falta-nos dar o passo da maturidade desse poder tendo sempre 

presente que a questão essencial reside na relação do cidadão com o Estado.  

Este é o problema das democracias ocidentais que urge resolver. 

 

Com serenidade e sem precipitações! 

 

Entre a centralização excessiva e a descentralização desnecessária, saibamos encontrar a medida certa; nesta cidade de Ponta 

Delgada, berço da autonomia política e administrativa dos Açores.  

 

Aqui, homens e mulheres sempre souberam encontrar o caminho na luta pelos seus ideais.  

Estou certa que a cidade de Antero e de Natália nos saberá inspirar na nossa caminhada.  

 

Como dizia recentemente o ex Presidente Jorge Sampaio: O Poder local não é apenas um resultado feliz da Democracia; 

constitui em si próprio uma mais valia reforçando a democracia. 

 

Termino dando-vos conta de que é uma imensa honra poder receber-vos em Ponta Delgada! 

 

Bom Trabalho. 


