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Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Dr. Miguel Poiares Maduro 
 
Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Dr. Manuel Machado, 
 
Senhoras e senhores congressistas, 
Distintos convidados, 
  
“Afirmar Portugal com o Poder Local.” Como todos sabem, foi este o oportuno tema do 
Congresso.  
 
Como presidente da mesa do Congresso, quero começar por agradecer a todos vós que 
facilitaram e muito as minhas funções. 
 
Também não posso deixar de registar, e se me permitem ser porta-voz do coletivo do 
Congresso, uma palavra de reconhecimento na pessoa do nosso Secretário-Geral, Rui Solheiro, 
a todas e a todos que organizaram e deram apoio ao longo destes dias. 
 
Foi esta enorme conjugação de vontades que contribui para a normalidade dos trabalhos, para 
a elevação e qualidade do debate, e acima de tudo para mais um momento extraordinário de 
afirmação do poder local. 
 
Quarenta anos de democracia são, apesar de tudo, um tempo curto num país com quase nove 
séculos de história.  
 
Justamente, se se pode falar em maturidade democrática, a prova de que ela existe esteve 
patente na forma como o Congresso evoluiu ao longo dos últimos dois dias, em respeito ao 
exemplo que tantas mulheres e homens todos os dias dão no cumprimento das suas 
responsabilidades autárquicas. 
 
Julgo termos cumprido o propósito e o sentido deste nosso encontro: reafirmamos o poder 
local e reafirmamos Portugal. Dois desígnios onde, aliás, o consenso entre nós foi muito 
significativo. 
 
O desafio que nos espera é que esta dinâmica de convergência não termine nem aqui, nem 
agora.  
 
Por isso deixo um apelo a que a unidade coletiva aqui reforçada, não seja rapidamente 
multiplicada em 308 unidades individuais à saída desta sala.  
 
À minha frente estão presidentes de Câmara, de Assembleia Municipais e Freguesia, 
vereadores e deputados municipais e de freguesia. 
 
Representantes de grandes cidades ou de pequenas vilas.  
Eleitos pelos partidos ou independentes dos partidos.  
 
Homens e mulheres que, apesar de tantos incentivos à diferença, têm em comum a 
circunstância de partilharem o mais forte dos elos políticos: o elo que se estabelece entre o 
eleitor e o autarca, entre o cidadão e aquele que trata dos assuntos do seu município ou 
freguesia. 
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Quando nos reunimos em fóruns como estes, as nossas discussões tendem a ser dominadas 
por questões de foro político, legal ou administrativo. E essas são discussões meritórias. 
 
Porém, todos nós, especialmente por sermos autarcas, sabemos bem que no dia-a-dia as 
preocupações das pessoas são outras.  
 
Os nossos Munícipes e Fregueses querem respostas a problemas concretos, alguns desses 
problemas que já sendo antigos têm-se apresentado com uma intensidade nunca vivida, e 
pretendem também, respostas a novos problemas que se colocam, especialmente os que 
decorrem do verdadeiro tsunami social que se abateu sobre o nosso país. 
 
Mas os nossos Munícipes e Fregueses também nos colocam no dia-a-dia a exigência de 
sermos, em ultima análise, o garante da dignidade, especialmente na dificuldade.  
 
Vivemos tempos extraordinários, que exigem que pessoas extraordinárias, realizem feitos 
extraordinários. 
 
Eu acredito, nós acreditamos, num Portugal melhor e mais perfeito. Nós acreditamos que a 
utopia também tem lugar na política. Precisamos de manter viva esta utopia de uma freguesia 
melhor, de uma cidade melhor e de um país mais perfeito.  
E a melhor forma de a mantermos viva é continuando a fazer aquilo que temos feito: uma 
diferença positiva na vida dos nossos concidadãos.    
 
As pessoas querem ser livres para concretizar os seus projetos de felicidade. 
 
O tipo de exigências de que falei, das mais rotineiras às mais complexas, tem de ser 
respondidas pelos autarcas diariamente.   
 
E nem sequer vale a pena dizer que a resolução de muitas das exigências que nos colocam não 
é da competência das autarquias. 
 
É inútil fazê-lo, os cidadãos não compreendem porque essa justificação não lhe resolve 
problema nenhum, nem lhe apresenta qualquer solução. 
 
Para o cidadão, os políticos são eleitos para resolver os problemas e não para se dedicarem ao 
jogo de passa culpas.  
 
E para o autarca, a competência até pode estar noutro lado qualquer, mas a responsabilidade 
pelas pessoas é sempre sua.  
 
Um autarca não vira as costas a um problema. 
E se porventura o fizer, o problema vai atrás dele. Porque nos nossos municípios e freguesias, 
os problemas não são números, nem estatísticas nem quadros de Excel: têm um nome, uma 
família e uma vida.  
 
É esta a vantagem da proximidade. É este o privilégio de servir o próximo. 
 
O poder local não se esconde atrás de imperscrutáveis cortinas burocráticas. 
 
O poder local não está blindado por uma infindável cadeia de comando que se coloca entre o 
eleitor e o eleito.  
O poder local está ali. É vizinho. É acessível. É próximo.  
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A proximidade escrutina, exige e responsabiliza. 
E precisamente porque escrutina, exige e responsabiliza, a proximidade é geradora do mais 
valioso bem na política: a confiança. 
Porque é o governo da proximidade, o poder local é também a forma de governo baseada na 
confiança. 
 
Senhoras e senhores congressistas,  
 
Portugal precisa de virar a página. 
À custa de muitos sacrifícios dos portugueses, estamos a recuperar o direito à esperança e a 
um futuro melhor e mais sustentável. 
Juntos fomos capazes de ultrapassar uma crise económica, financeira e social.  
Temo, porém, que não tenhamos enfrentado com determinação a mais profunda, e 
potencialmente mais perigosa, das nossas crises coletivas: a crise de confiança.    
 
Em qualquer Estado de Direito democrático, a confiança é um valor basilar. A ausência de 
confiança, um problema que não é só deste tempo, está a ferir a qualidade da nossa vida 
democrática e a tolher o nosso desenvolvimento económico e social. 
  
É difícil pedir aos cidadãos que confiem no Estado ou uns nos outros se o Estado não confia em 
si mesmo.  
 
Repare-se no seguinte: durante anos, décadas, os vários níveis de administração do Estado 
comportaram-se como quem não habitava o mesmo planeta, quanto mais o mesmo país, 
bloqueando-se, faccionando-se, às vezes até combatendo-se.  
 
Isso gerou uma desconfiança crónica que ainda hoje é traduzida em políticas onde o interesse 
da parte é mais importante do que o interesse do todo – com pesadíssimos custos económicos 
e sociais para o país.  
 
Esse tempo, felizmente, está perto do fim. Todavia, os resquícios da desconfiança ainda 
ficaram entre nós.   
 
Isso é evidente nas relações que ainda hoje as autarquias mantêm com o Estado Central e com 
as estruturas intermédias.  
 
Julgo que este é o lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, para lançarmos um 
amplo movimento de restauração da confiança: entre as autarquias, entre as autarquias e o 
Estado, e do Estado em si mesmo.   
É urgente que haja entre todos nós menos ressentimento e mais esperança. Menos 
negativismo e mais positivismo. 
 
Se formos capazes de o fazer, estaremos a abrir uma nova era no relacionamento entre Estado 
e Autarquias, que fará cumprir o tema do nosso congresso: Afirmar Portugal com o Poder 
Local.  
 
Portugal e os portugueses não podem nunca mais ser reféns de uma desconfiança institucional 
que tem tantos e tão pesados custos para o país.  
 
Combater o inverno demográfico que ameaça tantas cidades portuguesas;  
 
Pensar a estratégia para o Mar que pode trazer o desenvolvimento a tantas vilas e cidades; 
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Ter um plano para explorar os recursos agrícolas e florestais;  
 
Recuperar o nosso património e a nossa identidade;  
 
São apenas quatro, mas podiam ser quarenta, as áreas onde a cooperação do Estado Central e 
do Poder local é obrigatória para a afirmação dos territórios, do país e das pessoas.   
 
Porque não pode haver o Portugal do poder local e o Portugal do Estado central… 
porque não há os portugueses de uns e os portugueses de outros, partamos sem reservas para 
este movimento da restauração da confiança.  
  
Senhoras e senhores congressista, 
 
Até ao início de 2016, Portugal viverá um período de escolhas muito relevantes mas também 
muito emocionais.  
 
Porque as autarquias são a forma de governo sustentada na confiança, mas também porque as 
autarquias contribuíram grandemente para uma recuperação do país que não pode ser posta 
em causa, têm de ser os autarcas a liderar uma nova atitude de estar na gestão da Rés-Pública. 
 
Longe dos seus ciclos eleitorais, os autarcas podem e devem ser uma reserva de estabilidade.  
 
Porque conhecem o valor do compromisso com as oposições, os autarcas podem e devem 
construir pontes partidárias em vez de as demolir.  
 
Porque são interlocutores privilegiados com os partidos e também com os cidadãos, os 
autarcas podem e devem manter os canais de conversação para lá do ruido no espaço público 
e mediático. 
 
Podem e devem ser referenciais de estabilidade em tempos potencialmente incertos.   
 
Afirmar Portugal com o Poder Local é também afirmar uma democracia de confiança com o 
Poder Local.  
 
Obrigado a Grândola por esta magnifica receção. 
 
Obrigado a todos por terem contribuído para um excelente Congresso e tenham um bom e 
seguro regresso a casa.  
 
Viva o Poder Local! 
 
Viva Portugal! 
 


