
 

 
DISCURSO DE ABERTURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, JAIME GAMA 

 
O vosso Congresso, evento da vida nacional, decorre na cidade de Ponta Delgada, numa ilha povoada a partir de meados do 

séc. XV. 

 

Ponta Delgada foi descrita por um grande cronista e historiador dos Açores, Gaspar Frutuoso, dizendo que «esta cidade de 

Ponta Delgada é assim chamada por estar situada junto de uma ponta de pedra de biscoito delgada e não grossa como outras 

da ilha». Já era vila em 1499, criada a por D. Manuel, e em 1546 foi elevada a cidade por D. João III. 

 

Os visitantes que percorrem a cidade – e um dos mais notáveis foi o escritor Raúl Brandão – quase sempre o fazem de forma 

apressada porque vão em direcção a paisagens naturais fora da cidade. Mas Raúl Brandão não deixou de observar, em 

relação a Ponta Delgada, «as suas ruas asseadas, um largo, uma linda igreja e jardins maravilhosos». 

 

A cidade de Ponta Delgada é, desde sempre, uma cidade de grande dinamismo cultural, de grande riqueza em termos de 

vitalidade da imprensa e também com uma vida política muito intensa. Um grande poeta e filósofo como Antero de Quental 

nasceu em Ponta Delgada e dois grandes políticos portugueses, um monárquico e conservador, Hintze Ribeiro, e outro 

republicano, Teófilo Braga, também aqui nasceram. 

 

Além disso, é uma cidade que simboliza, nos Açores, a capital do trabalho. É uma cidade empreendedora, uma cidade 

industriosa, uma cidade que é o fruto do desenvolvimento de uma agro-indústria muito promissora, que a construção de um 

porto, fruto da sua vontade municipal, internacionalizou e, consequentemente, abriu aos grandes circuitos da navegação, do 

comércio internacional, colocando-a numa das rotas do Atlântico mais disputadas. 

 

O grande escritor açoriano Vitorino Nemésio, que olha os Açores com a matriz originária da sua ilha natal, a Ilha Terceira, 

surpreendeu em Ponta Delgada precisamente o seu dinamismo e disse que «o relógio de Ponta Delgada olha o Atlântico 

insulano e comanda-lhe todos rumos». Assim é. Trabalho, indústria, empresa, também emigração, grande sentido de 

sacrifício, de convicção e de vontade de vencer, traços aliás, magnificamente sublinhados na imagem do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres, de grande veneração na cidade, na região e no País, e que é, ela mesma, o símbolo do sacrifício, do sofrimento 

e do triunfo. 

A Associação Nacional de Municípios não podia por isso ter escolhido melhor lugar para realizar neste momento o seu 

Congresso. Está numa cidade dinâmica, numa região dinâmica, ambas em expectativa, tal como a Associação Nacional de 

Municípios, de grandes transformações. 

 

Sou suspeito, naturalmente, ao falar da cidade de Ponta Delgada, porque é a minha cidade natal. Não posso deixar de me 

associar, por isso mesmo, à Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr.ª Berta Cabral, ao dar-vos as boas-vindas. 

 



 

A atenção do País está centrada neste vosso Congresso, porque todos respeitamos a vossa representatividade, as vossas 

responsabilidades, o vosso trabalho político e as vossas funções autárquicas diversificadas. São os eleitos locais, com grande 

responsabilidade na democracia portuguesa e no seu fortalecimento e também com uma longa história de responsabilidade na 

transformação do País. Apreciámos isso mesmo quando, em devido tempo, celebrámos os 30 anos do poder autárquico 

democrático em Portugal. 

 

O municipalismo democrático tem sido um instrumento de transformação gradual, serena e segura da sociedade portuguesa, 

desde o momento da criação dos municípios, passando pela sua consolidação e, depois, pela vasta realização de um 

programa de equipamentos, infra-estruturas e melhoramentos que mudaram por completo a face da sociedade portuguesa, 

dos centros urbanos mais desenvolvidos às localidades mais afastadas e mais periféricas. 

 

Uma vez estabilizada a matriz da relação financeira – e digo a matriz, não os fluxos financeiros – entre o Estado e as 

autarquias locais, é possível avançar de forma sustentada para um verdadeiro municipalismo democrático do séc. XXI, que 

todos desejamos, em que todos acreditamos e de vós sois os principais agentes e protagonistas. 

 

É preciso romper com o centralismo. É preciso, na verdade, colocar Portugal ao nível europeu em matéria do desempenho por 

parte do poder local, não continuando a ser um País na cauda da Europa em termos comparados de responsabilidades 

municipais, em termos de governação local. Isso é inaceitável, isso tem de ser modificado. 

 

Queremos elevar o patamar das responsabilidades autárquicas no conjunto da administração portuguesa bem para cima dos 

10% que ele actualmente desempenha. 

 

Essa é uma lição nacional. Isso é indispensável para modernizar o nosso país e é esse passo que deve ser dado. E é para 

discutir esse passo que o vosso Congresso organizou uma ordem de trabalhos extremamente ajustada à necessidade de 

empreender tão importante viragem. 

Espero que dos vossos trabalhos saia uma reflexão muito profunda sobre o momento crucial e as perspectivas que estão 

abertas para seguir em diante. 

 

Temos diante de nós o desafio de descentralizar, o que significa o desafio de transferir competências, transferir poderes de 

decisão, responsabilidades. Isto é, recairão sobre vós mais responsabilidades. Mas qual é o político que enjeita 

responsabilidades? Todos as aceitamos e, portanto, transferir para as autarquias mais responsabilidades é uma iniludível 

prova de confiança nos eleitos locais, na sua capacidade de responder, ao seu nível, aos problemas do País. 

 

Mas, consequentemente, há que também transferir meios, meios humanos, meios financeiros e orçamentais, meios de 

equipamento e patrimoniais, sem o que a transferência de responsabilidades é um exercício vazio. E como queremos, 

obviamente, graduar esta operação de uma forma conjunta, para que ela possa ser globalmente sustentável e ter êxito, 

temos de ter a noção clara daquilo que é necessário executar num calendário rigoroso. 

 



 

Estou certo que vamos todos ser capazes de ver os municípios portugueses, muito em breve, sofrerem uma radical 

transformação das suas capacidades, das suas competências e dos seus meios. Áreas como a da educação, da saúde, da 

acção social, do ordenamento do território, do ambiente, são áreas que, porventura, de há muito já deviam ter sido 

transferidas para as autarquias e que só um inexplicável preconceito centralista ainda mantém na área de responsabilidade do 

poder central. 

Estou certo que este é o momento de dar esse passo em frente e fazer de 2007 um ano de verdadeira mudança em relação 

ao poder local democrático, acabando com os estrangulamentos decisórios e colocando no poder autárquico democrático, 

mais perto do cidadão, o poder de decidir. 

 

Um país que tanto carece de crescimento económico, de atracção e fixação de investimento e que paralisa, por vezes por 10 

anos, opções de localização de investimento por virtude de uma inextrincável teia de entes decisórios múltiplos, 

descoordenados, dispersos, contraditórios, muitas vezes politicamente irresponsáveis e securizados pelo anonimato de uma 

administração invisível. Pois bem, é necessário cortar com isso. 

 

É necessário ter a coragem de mudar, de reformar no sentido de conferir ao poder local e municipal português o nível de 

responsabilidade que ele assume em qualquer país da União Europeia. 

 

É um factor do nosso atraso, é um factor da nossa divergência esta menoridade institucional que ainda existe entre nós e que 

teremos de ultrapassar e resolver com coragem e decisão. 

 

Esse desafio é, naturalmente, grande e é também uma responsabilidade, mas estou confiante em que, de um diálogo sério 

entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo e também –porque há especificidades locais no caso das 

Regiões Autónomas que têm de ser entendidas – entre os Executivos regionais e as organizações representativas dos 

municípios das Regiões Autónomas, resultará um trabalho de que nos vamos poder orgulhar. Estou confiante na vossa 

capacidade de diálogo. 

 

Ouvi com toda a atenção as vossas preocupações, ouvi com atenção o discurso da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada e o do Presidente do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios, mas devo dizer-vos que nas 

palavras que eles tornaram públicas vi também um grande sentido de responsabilidade e uma grande vontade de dar um 

passo em frente para encontrar soluções que serão benéficas para todos os municípios e serão benéficas para o nosso País. E 

agradeço esse sentido de responsabilidade. 

 

Teremos, portanto, na ordem do dia um diálogo correcto, um diálogo exigente e crítico, mas um diálogo com uma linha de 

saída. Naturalmente, daremos toda a prioridade legislativa a esta matéria para que 2007 seja o ano em que o essencial deste 

quadro legislativo fique definido, uma parte no âmbito das competências do Governo e outra parte, naturalmente, pela 

Assembleia da República, e desde já vos posso assegurar que, como sempre, na Assembleia da República prosseguiremos um 

diálogo com as autarquias locais no sentido de afinar o melhor enquadramento legislativo possível para que todos consigamos 

ver realizado este desiderato do País. 



 

 

A Assembleia será uma câmara de reflexão, uma câmara aberta aos vossos contributos, aberta à discussão, aberta a todas as 

perspectivas políticas sobre este assunto, por forma a que resulte um legislação fundamental adequada. 

Está em causa refundar o poder local. Mais competências, mais responsabilidades, mais e melhores meios. Isto implica 

também uma grande consciência e um grande compromisso quanto àquilo que é necessário melhorar na gestão municipal. 

 

Temos sempre que querer fazer mais e melhor e ninguém como vós está na posição de saber quanto este desafio é também 

importante. Como o é igualmente o da qualificação dos recursos, o da existência de uma comunicação informativa com a 

opinião municipal que seja adulta e que possa, por isso mesmo, constituir uma base de suporte esclarecida às decisões 

racionais em matéria de administração municipal. 

 

Transparência, controlo, auditoria, inspecção, como preocupações permanentes da boa gestão; credibilidade, eficiência, 

modernidade, debate público, prestação de contas e competitividade, no sentido de emolução sã, para que possamos também 

ver os autarcas portugueses a disputar entre si o primeiro lugar da boa gestão municipal em cada ano, porque isso é 

extremamente valorizador, é algo que propicia a vossa própria vontade para assegurar resultados de forma mais visível. 

 

Temos também que ter a noção de que é hoje fundamental para os espaços municipais saber atrair empresas, saber atrair 

investimento, saber lidar de forma correcta e moderna com o sector privado, criando-lhe as condições para que seja ele a 

resolver aquilo que nenhuma administração pública é capaz de solucionar, dando-lhe o quadro jurídico correcto, o 

enquadramento, a certeza, a confiança, para que as opções económicas possam não ficar bloqueadas mas serem tomadas e 

das decisões possam resultar, com rapidez, os investimentos necessários para criar emprego, melhor emprego, para 

desenvolver as áreas municipais. 

 

E há também uma grande exigência de qualidade. Qualidade é o desafio que temos pela frente. As administrações municipais 

são um serviço público, tal como a administração central, e têm que nortear o seu objectivo pelo bem comum, pela dedicação 

ao serviço público e, portanto, têm que investir fortemente na qualidade. Sei que isso está presente nos vossos objectivos, 

porque está presente na vossa ordem de trabalhos de uma forma muito visível e significativa. 

 

O poder local, distintos autarcas, é uma peça chave da modernização do País. Sem ele nada faremos; com ele tudo faremos. 

Por isso, eu que escutei com atenção aquilo que foi dito, digo-vos também que o País precisa do vosso compromisso, do 

vosso compromisso de boa governação, do vosso compromisso pela modernização, pelas reformas, pelo progresso. O País 

sabe também que conta convosco. Agarremos esta oportunidade: 2007, um ano de viragem para o poder local do séc. XXI em 

Portugal. 

 

Exorto-vos, assim, a assumir a reforma, a assumir a mudança, a dar o passo adequado, a não ter medo, a construir com rigor 

e exigência o poder municipal moderno de que Portugal precisa para ser um país vencedor. 

 

Bom trabalho e muito obrigado. 


