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Exmo. Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Carlos Carreiras, e 

restantes membros da Mesa, 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Directivo, Dr. Manuel Machado, 

e restantes membros, 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Fiscal e restantes membros, 

Exmos. Senhores Presidentes de Câmara e Vereadores presentes no 

Congresso, 

Exmos. Senhores Presidentes de Junta de Freguesia presentes no 

Congresso, 

Senhoras e Senhores Delegados ao Congresso, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Começo por agradecer o convite que me foi endereçado para estar 

neste XII Congresso da Associação Nacional de Municípios, saudando 

todos os seus participantes e, assim, as Portuguesas e os Portugueses 

que todos os dias escolheram dedicar-se, com afinco e determinação, à 
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causa do serviço público através do exercício de cargos políticos ao 

nível do poder local.  

O poder local teve um papel fundamental, em democracia, no 

desenvolvimento do país e na melhoria das condições de vida dos 

portugueses. Estou convencido que esse papel será ainda mais 

importante no futuro. Mas será também diferente.  

É para mim claro que os municípios terão uma papel fundamental 

para que o país consiga vencer os desafios da coesão social e 

competitividade internacional da sua economia. Somos há muitas 

décadas um dos países mais desiguais e com menos mobilidade social 

da Europa. E somos, também há muitas décadas, uma país que não 

consegue crescer de forma sustentável na ausência de uma economia 

internacionalmente competitiva. 

Temos hoje das melhoras infraestruturas e equipamentos da 

Europa. Temos de nos concentrar em ter as qualificações, capital social 

e políticas públicas capazes de tirarem partido dessas infraestruturas e 

equipamentos, mobilizando o engenho dos portugueses para 

vencermos os desafios da competitividade e coesão social e territorial. 
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Para isso é fundamental a cooperação entre os diferentes níveis de 

governo do território e a promoção de políticas de proximidade. 

Acreditamos é que é possível inaugurar um novo capítulo de 

políticas públicas articuladas e integradas entre administração central, 

entidades intermunicipais, municípios e freguesias. E que este esforço 

conjunto de melhoria das políticas e serviços públicos deve ter lugar no 

quadro de uma reforma descentralizadora do poder de decisão, 

permitindo que tais políticas e tais serviços estejam mais adaptados 

aos territórios e às suas especificidades, reflectindo as preferências das 

respectivas populações. É isto que progressivamente temos de 

conseguir. 

Este novo quadro trará mais poder mas também mais 

responsabilidade às autarquias. Não tenho dúvidas que estão 

preparadas para isso. Tenho sido testemunha privilegiada da 

qualidade, preparação e vontade constante de melhorar dos autarcas 

com quem tenho o prazer de trabalhar desde que assumi estas funções. 

Portugal está muito bem servido no que diz respeito à qualidade da sua 

gestão autárquica.   
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Prova cabal dessa qualidade foi a forma como os municípios 

conseguiram responder com sucesso à situação de verdadeira 

emergência nacional que o País atravessava quando chegámos ao 

Governo em 2011: contas públicas depauperadas, economia em forte 

queda e um problema de anemia de desempenho económico dos Países 

da União Europeu, nossos principais parceiros comerciais. Entravámos 

então no Programa de Assistência Económico-Financeira que havia de 

ser cumprido e fechado em 2014 e assim normalizada a nossa vida 

democrática.  

Muito foi feito para ultrapassar esse momento da nossa vida 

colectiva, muitos sacrifícios exigidos aos Portugueses: às empresas, às 

famílias, a todos. E também às autarquias locais. 

Talvez sejamos lembrados pela forma como fomos capazes de 

responder a esses desafios. Mas seremos também recordados pela 

forma como entendemos o exercício da actividade política num dos 

momentos mais graves da nossa história democrática.  

Com efeito, se em momentos particularmente difíceis é natural 

que as clivagens políticas sejam mais fortes e os discursos mais 
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acirrados, também é verdade que é nesses momentos que não 

podemos esquecer que a democracia não se alimenta, nem se pode 

nem se deve alimentar da radicalização das posições dos actores 

políticos, mas antes da capacidade de diálogo,.  

Governo e a Associação Nacional de Municípios demonstraram 

essa capacidade. Ao longo destes anos difíceis e apesar das 

dificuldades, das exigências e até de várias diferenças de perspetiva, foi 

possível construir consensos e compromissos entre o Poder Central e o 

Poder Local.  

Nos últimos três anos, por três vezes, o Governo e a ANMP 

conseguiram alcançar Acordos históricos sobre as mais fundamentais 

matérias para o poder local. Foram sempre negociações difíceis em 

matérias importantes, mas conseguimos, todos, colocar à frente o 

interesse do País e das comunidades locais.  

Queria agradecer à ANMP, aos anteriores e aos atuais dirigentes, na 

pessoa do Presidente Dr. Manuel Machado, por essa disponibilidade, 

sentido institucional e coragem. Um compromisso não elimina todas as 

diferenças de opinião, mas permite construir em conjunto, com maior 
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qualidade e acerto, mas também com maior legitimidade e 

durabilidade, soluções e avanços nos temas e causas mais importantes. 

Do meu lado, e, estou certo, do lado dos autarcas, essa vontade de 

diálogo é e será uma constante, independentemente das divergências 

que possam existir e que os tempos dos ciclos políticos, por vezes, 

acentuam. O diálogo não existe para celebrar a convergência. É antes 

uma exigência do exercício responsável e democrático do poder na 

procura do compromisso entre posições divergentes.  

Foi essa procura de compromisso, num momento de particular 

responsabilidade para todos os atores políticos, que nos uniu nestes 

últimos anos ainda que com divergências importantes que não 

deixaram de ser claras e transparentes.  

Foi esse sentido de responsabilidade comum que permitiu ao país 

ultrapassar a crise mais grave da sua história democrática.  Deixem-me 

dar o meu testemunho da impressionante contribuição das autarquias 

locais, no contexto das reformas que realizámos.  

Também no sector autárquico era premente e indispensável uma 

profunda reforma que procurasse resolver desequilíbrios profundos, 
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excesso de endividamento em particular a fornecedores, e a 

modernização e ajustamento das estruturas administrativas. Há quatro 

anos a situação em várias autarquias era, tal como no País, difícil 

quando não alarmante.,  

Para resolver este desafio, reformar o sector e recuperar a a 

sustentabilidade e o equilíbrio financeiro, que são condições 

indispensáveis para uma efetiva autonomia local, foi realizado um 

amplo e profundo Programa de Reformas na Administração Local, 

relativamente a muitas das quais foi possível obter o contributo ou 

mesmo o acordo da ANMP. Algumas dessas reformas, temos 

consciência, exigiram fortes sacrifícios dos municípios  

Mas os resultados do enorme esforço dos autarcas, promovido e 

impulsionado pelas reformas efetuadas pelo Governo, estão à vista e os 

dados são indesmentíveis. Só para dar alguns exemplos: 

(i) Redução de mais de 40% das empresas municipais; 

(ii) Diminuição do número de dirigentes em mais de 27%; 

(iii) Redução de mais de 70% dos pagamentos em atraso,; 
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(iv) Redução do endividamento total das autarquias em cerca de 

30%,; e 

(v) Uma situação de excedente orçamental na Administração 

Local em quatro exercícios consecutivos, que foi superior a 

5% das receitas nos últimos três anos. 

É especialmente meritório que este ajustamento estrutural e 

financeiro tenha sido alcançado pelas autarquias protegendo e 

potenciando os serviços públicos que continuaram a prestar às suas 

populações.  

Os números são de facto impressionantes e atestam bem da 

dimensão do ajustamento que as autarquias já realizaram. E muito por 

mérito dos autarcas, sem os quais não seria possível atingir resultados 

tão satisfatórios em tão pouco tempo. 

Mas, foi também por se ter conseguido este ajustamento tão eficaz e 

significativo que foi possível já em 2015 iniciar um processo de 

recuperação, nas receitas e na autonomia da gestão dos recursos 

humanos.  
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Assim o Orçamento de Estado para 2015, tal como acordado com a 

ANMP, se por um lado mantém exigências quanto ao quadro de pessoal 

aos municípios em situação de endividamento excessivo, por outro 

vem mudar as regras para os restantes que são, cada vez mais, a 

esmagadora maioria: assim, hoje a maioria dos municípios têm 

autonomia de contratar trabalhadores e dirigentes, sujeitos apenas ao 

limite de não aumento global da massa salarial anual. E, foi mesmo 

possível que mais de 70 possam mesmo aumentar moderadamente a 

massa salarial com os recrutamentos. 

Para apoiar ao rejuvenescimento do pessoal da administração local 

o Governo lançou o PEPAL, um programa de 1500 estágios na 

administração local que as autarquias estão nesta altura a selecionar.  

Também em 2015, fruto da plena aplicação da Lei das Finanças 

Locais, existe um aumento de cerca de 103 Milhões de euros das 

transferências orçamentais para os municípios, com o objetivo de 

prosseguirem a sua consolidação orçamental.  
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Também em 2015 estamos a rever a Lei dos Compromissos, 

reduzindo alguma burocracia excessiva, exatamente tal como acordado 

com a ANMP. 

O que nos deve guiar, à medida que saímos de uma situação de 

emergência financeira, é garantir uma autonomia do poder local que 

respeite a sua liberdade de decisão mas também os limites que 

decorrem dos possíveis impactos dessas decisões na comunidade 

nacional. Ainda temos passos importantes a dar no futuro, incluindo 

por exemplo numa reflexão necessária sobre a natureza das receitas 

municipais, mas acredito que estaremos cada vez mais próximos desse 

equilíbrio. Para credibilizar e dar força política a esse processo muito 

contribuem os resultados alcançados até agora. 

São resultados impressionantes e também por isso criámos em 

2014 o Portal da Transparência Municipal. Permite aos cidadãos 

conhecer e comparar de forma fácil e intuitiva mais de 110 indicadores 

da gestão autárquica. Desta forma, promove uma maior qualidade da 

democracia local e um alargamento dos temas objecto de debate 

público. 



 

   11 

 

Mas esperamos que este portal contribua, igualmente, para 

combater alguns preconceitos que continuam a existir, no nosso 

espaço público, sobre a gestão autárquica. Os factos não o justificam e 

compete, em primeiro lugar, a todos os responsáveis políticos fazer uso 

desses factos para pedagogicamente combater esses preconceitos.  

São estes preconceitos que explicam parte da razão porque somos 

um país com tantas tendências centralistas. Tendências centralistas 

que se manifestam seguramente na administração central mas também 

nas nossas elites públicas e nos partidos políticos. É contra todas essas 

formas de centralismo que é fundamental afirmar a importância da 

autonomia local. 

Está assim clara a razão pela qual elogio a gestão autárquica em 

Portugal e afirmo com propriedade e conhecimento que os nossos 

autarcas estão preparados para fazer face aos desafios que se colocam 

ao País. Estiveram no passado, incluindo no passado recente, e estarão, 

estou certo, nos desafios futuros de crescimento e desenvolvimento 

económico e social. Sempre em colaboração e articulação com o poder 

central.. 
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Essa preocupação de articulação entre diferentes níveis de governo 

levou-nos a criar no inicio de 2014 o Conselho de Concertação 

Territorial: um órgão político, presidido pelo Primeiro-Ministro e que 

conta com representantes de cada um dos vários níveis de governo 

territorial, incluindo a ANMP. 

 

 

 

Ora, com a consolidação de um tão forte ciclo de reformas há que 

iniciar um novo ciclo: de crescimento económico sustentável e maior 

coesão social e territorial.  

Hoje é claro que o principal défice do País não é já um défice de 

infra-estruturas, mas de competitividade e internacionalização da 

nossa economia. Por isso, o primeiro objectivo para este novo ciclo 

político, a que corresponde igualmente um novo ciclo de fundos 

europeus, deve ser a dinamização de uma economia aberta ao exterior, 

capaz de gerar riqueza de maneira sustentada, com políticas e serviços 

públicos que energizem as economias locais, tentando adaptar as 
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políticas e serviços públicos às especificidades de cada território e 

promovendo maior coesão social e territorial.  

A nossa competitividade internacional tem de partir do nosso 

território. É nesses recursos endógenos que encontraremos os factores 

de competitividade mais diferenciadores e resilientes. A coesão social 

também exige frequentemente proximidade. É por isso que estou 

convicto que seria um erro tremendo não preparar o País para este 

novo ciclo, para este novo capítulo da sua histórica através da 

territorialização das políticas públicas e uma verdadeira reforma 

descentralizadora de políticas e serviços públicos. 

Senhoras e Senhores autarcas, 

Portugal é um dos países mais centralizados da União Europeia. 

Basta recordar que a administração local no total da despesa pública 

em Portugal está 10 pontos percentuais abaixo da média dos países da 

União Europeia nesta matéria.  

É para mim claro que esta excessiva centralização das políticas e 

da gestão dos serviços públicos em Portugal é responsável por uma 
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diminuição da qualidade e eficiência desses serviços e dessas políticas 

públicas em Portugal  

Pelo contrário, com a descentralização promove-se uma maior 

proximidade com as populações e os territórios em que estas se 

inserem conseguindo-se: 

(i) Mais e melhor informação sobre os problemas que têm que 

ser resolvidos; 

(ii) Maior adequação das políticas e serviços públicos à 

realidade do território e às preferências das populações nesses 

territórios; e 

(iii) Poupanças e racionalização de custos na prestação de 

serviços a nível local que podem ser investidos na melhoria desses 

mesmos serviços. 

Por outro lado, a descentralização permite experimentar soluções 

inovadoras num município, ou numa comunidade intermunicipal, 

testando deste modo soluções que podem ser replicadas noutras 

partes do território. 
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Permite igualmente uma responsabilidade mais directa e mais 

imediata reforçando o papel e a voz das populações e, com isso, a sua 

confiança nos serviços e nas políticas públicas. 

E é por todas estas razões que o Governo assumiu a 

descentralização como uma prioridade política. 

Aliás, a descentralização de competências é um desígnio de 

décadas e de muitos, incluindo Governos e autarcas. Mas um desígnio 

até hoje nunca verdadeiramente alcançado. É isso que queremos e 

estamos a fazer. 

Foi isso que discutimos com a ANMP, diversas vezes, ao longo do 

passado ano, acolhendo a esmagadora maioria das suas propostas. Foi 

um concreto projeto de descentralização que discutimos, com largo 

consenso, com o Conselho de Concertação Territorial em duas reuniões 

no ano passado. 

Tal como prevê a Lei 75/2013, a lei-quadro da descentralização, 

esta pode concretizar-se quer por transferência legal, quer por 

delegação contratualizada. No domínio dos transportes seguimos a 
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primeira modalidade, enquanto que nos domínios sociais escolhemos o 

método mais respeitador da vontade de cada autarca em funções.  

A descentralização contratualizada de competências nas áreas da 

edução, da saúde, da cultura e da segurança social é um passo 

fundamental, em que muito temos trabalhado e que está já a dar frutos.  

. 

Depois da análise das dezenas de estudos que já partilhámos com 

o Parlamento e a ANMP e da aprovação de decreto-lei enquadrador, 

está em efetiva concretização a descentralização de competências nas 

áreas da Educação, Saúde, Cultura e Segurança Social (a que se juntam 

outras iniciativas no domínio dos transportes por exemplo).  Sobre 

este programa, destaco como princípios fundamentais na sua 

implementação: 

(i) A liberdade e autonomia das autarquias locais: não é 

imposta a transferência de competências, mas antes 

acordada com os municípios que negoceiam e decidem 

livre e voluntariamente se pretendem receber novas 



 

   17 

 

competências da administração central; só participam os 

municípios que o entendam. 

(ii) A prudência na aplicação do programa: implementação 

começa com um projecto-piloto aplicado a um conjunto 

limitado, mas diverso e representativo de municípios, 

territórios e comunidades que compõem o País. 

(iii) A Transferência para as autarquias dos recursos 

necessários e suficientes ao exercício das 

competências delegadas: quer o Decreto-Lei, quer os 

contratos interadministrativos asseguram e prevêm 

expressamente os meios financeiros, patrimoniais, 

materiais e humanos ao exercício das competências. O 

Estado transfere a mesma “mochila financeira” que 

gastava e aplicava nos serviços públicos que descentraliza, 

ficando assegurado ao final de um ano o reexame do 

modelo financeiro para reforçar a confiança dos 

municípios. Por outro lado regula-se bem a partilha de 

riscos e fica claro que o pessoal transferido com esta 
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descentralização de competências não releva para os 

limites anuais de massa salarial.  

(iv) A Monitorização e avaliação contínua do projecto 

piloto: garantindo e ajustando continuamente o modelo de 

implementação desta descentralização por forma a 

assegurar uma efectiva melhoria nos serviços públicos 

prestados, gerando confiança, para depois alargar o 

projecto-piloto ao conjunto do território; 

(v) Igualdade e não discriminação no tratamento dos 

municípios: seja no acesso, ao ser dada oportunidade a 

todos municípios de aderirem ao processo de delegação de 

competências, seja na regulação contratual visto que 

construímos Contratos-Tipo comuns que servem de base à 

contratualização com cada município em condições 

semelhantes.  

A descentralização é, portanto, um processo em concretização e 

que nestes domínios sociais se realiza pelo modo mais respeitador da 

autonomia local: não impondo, antes negociando e contratualizando as 
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novas competências e os devidos recursos com os autarcas que livre e 

voluntariamente o queiram. Estou certo que a livre vontade de todos 

aqueles que o pretendam fazer será acolhida pelo Governo e respeitada 

pelos demais.  

 

Não compreendo, com franqueza, que se diga que uma reforma 

desta magnitude não pode ser tomada agora. Este processo está a ser 

preparado há mais de um ano, e  descentralização é uma prioridade 

inadiável cuja urgência não se compadece com pedidos de novos 

estudos, adiamentos ou retrocessos na sua aplicação. É o Páis, é 

verdadeiramente o interesse do País que nos obriga a trabalhar nesta 

matéria sem mais hesitações. Respeito, naturalmente, aqueles que 

defendem que apenas se devia avançar para a descentralização no 

quadro de uma reforma universal imposta a todos. Mas permitam-me 

que responda, com alguma provocação, que essa me parece ser a forma 

mais centralista de fazer a descentralização. Sobretudo, é um regresso 

ao passado em que esperamos décadas por uma grande reforma em 

vez de simplesmente começarmos a reformar. Recusamos ficar de 
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braços caídos à espera do dia em que se faça a grande reforma 

universal e, até lá, deixar ficar tudo como está. Porque temos pressa em 

derrubar o centralismo, recusamos a inação e optamos por dar os 

passos que em cada momento estão ao nosso alcance. Acreditamos que 

é com passos concretos de descentralização que mais rapidamente 

teremos um Estado descentralizado. 

Outro dos pontos fundamentais na promoção da territorialização 

das políticas e descentralização que estamos a implementar diz 

respeito ao Portugal 2020.  

Nunca houve um quadro comunitário com tantos fundos geridos 

com proximidade: 

 

1. Reforçámos substancialmente as dotações dos PO Regionais 

2. Os PO’s regionais são multi-fundos. 

3. Aumentámos em de cerca de 30% o montante financeiro a 

contratualizar com as CIM, Áreas Metropolitanas e 

Municípios, além das normais candidaturas das Autarquias 

Locais 
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4. Contratualizamos em 4 dos 5 fundos estruturais, quando no 

QREN apenas foi Contratualizado o FEDER. Nalguns casos o 

montante é escasso reconheço. Mas também é simbólico e 

importante que tenham sido abertas novas oportunidades 

de Contratualização aos Municípios. 

5. Ontem mesmo a Comissão interministerial de coordenação 

do PT 2020 aprovou que a localização dos investimentos a 

financiar através dos fundos europeus resultará de 

articulação entre os serviços desconcentrados da 

Administração central, CIM e Áreas Metropolitanas e CCDRs. 

Consagra-se, assim, o princípio de que os Municípios têm 

uma palavra decisiva na territorialização dos equipamentos 

públicos, mesmo quando não sejam da exclusiva 

competência municipal. 
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A esta luz, é claro que as entidades do poder local não vão ter um 

papel menos importante agora comparativamente com o QREN, antes 

pelo contrário. 

Permitam-me que saliente duas novidades importantes: o 

reconhecimento de novas funções aos municípios no PT 2020 e a 

preocupação com os territórios de baixa densidade. 

O Portugal 2020 reconhece aos municípios e comunidades 

intermunicipais um papel extremamente importante em domínios 

como a inclusão social, a redução do abandono escolar, a promoção do 

emprego e a criação de microempresas.  

Alguns, os centralistas, dirão que fomos imprudentes quando 

optámos por dar aos municípios capacidade de intervenção nestas 

áreas. Eu, pelo contrário, entendo que seria um erro crasso não fazê-lo.  

Os municípios são fundamentais na mediação de proximidade que 

imponha uma adequação e racionalização territorial dos recursos 

estruturais dirigidos à promoção do emprego, do crescimento e da 

inclusão social. Nós atribuímos à esfera de intervenção sub-regional 

possibilidades de acção que permitirão actuar na resolução dos 
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problemas ao nível local porque dessa forma se pode mais facilmente 

resolvê-los à escala nacional. 

Igualmente importante é a consagração da diferenciação positiva 

dos territórios de baixa densidade que está presente em todo o 

Portugal 2020. São já conhecidas as majorações de que beneficiarão os 

investimentos nos territórios de baixa densidade. Em breve, 

anunciaremos alguns concursos específicos apenas dirigidos aos 

territórios de baixa densidade.  

Posso informar que a CIC Portugal 2020 adoptou como critério de 

definição de territórios de baixa densidade o mapa proposto pela 

ANMP, sem qualquer alteração. Gostaria de agradecer à ANMP a 

valiosa contribuição que acresce a muitas outras que adotámos ao 

longo da programação do PT 2020. 

Temos procurado também que a preocupação com os territórios 

de baixa densidade se estenda a todas as políticas públicas. Foi o caso 

recentemente com os regimes de apoios à comunicação social ou o 

novo regime de autorizações de residência para estrangeiros (os 
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chamados vistos Gold). Também aqui se diferenciam positivamente os 

territórios de baixa densidade. 

Estes territórios também beneficiam do programa Aproximar que 

sendo, seguramente, conhecido de todos não quero detalhar. É um 

exemplo claro de uma abordagem que olha para o território como um 

todo que deve ser coerente,  que procura ter uma visão sistemática dos 

impactos da presença dos serviços públicos nesse mesmo território, 

que envolve todas a autoridades públicas nas decisões que irão 

racionalizar essa presença de uma forma equitativa e próxima das 

populações, com soluções próximas e inovadoras. 

 

Os municípios e as entidades supramunicipais são atores chave 

neste processo e, nesta ocasião, não posso deixar de agradecer a 

confiança que têm depositado neste programa, nas suas várias 

vertentes, e a forma empenhada como têm trabalhado com o Governo 

no desenho das soluções e no seu desenvolvimento. Este é um exemplo 

do que temos a ganhar quando o poder central e o poder local 

colaboram e juntam sinergias. Este programa permitiu, desde logo, 
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evitar o encerramento de um número elevado de repartições de 

finanças previsto no memorando de entendimento. Mas vai, sobretudo, 

oferecer serviços públicos melhores, mais simples e mais próximos dos 

cidadãos. E isso é possível devido à colaboração entre administração 

local e administração central. Quando ambos colocamos os cidadãos no 

centro das políticas públicas os ganhos são imediatos.  

 

Em complemento destes temas que abordei, relativamente à 

recuperação financeira das autarquias, às novas competências das 

autarquias no quadro da descentralização e, bem assim, relativamente 

à reforçada importância das autarquias no quadro do novo ciclo de 

fundos Europeus, permitam-me terminar com uma referência a um 

programa que me é especialmente caro: refiro-me ao Programa 

Capacitar. 

 Este programa capacitar, lançado há 2 semanas com a ANMP, a 

DGAL, o CEFA e as CCDRs, corresponde a uma iniciativa de capacitação 

da Administração Local para os novos paradigmas do desenvolvimento 

económico e social local. Esta iniciativa dirige-se aos autarcas dos 
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executivos municipais, aos membros dos executivos intermunicipais e 

aos dirigentes e trabalhadores da Administração Local. É uma 

capacitação  para os novos desafios e os novos temas, como sendo o 

desafio do crescimento da economia local, da inclusão social, do 

empreendedorismo, do emprego e inovação, estabelecimento de redes, 

cooperação, governança integrada, equidade intergeracional, 

sustentabilidade ambiental, captação de investimento e programação 

estratégica, entre outros novos paradigmas da moderna e exigente 

governabilidade local.  

Este programa, feito novamente em cooperação com os autarcas, e 

transformativo de futuro e para o futuro, sintetiza bem, do meu ponto 

de vista, os traços do novo ciclo de políticas públicas que temos de 

implementar. Um ciclo que se espera que substitua a imponência do 

cimento, pela subtileza do conhecimento.  

Termino agradecendo mais uma vez o convite para estar presente 

e reforçando a minha disponibilidade para, em conjunto com os 

autarcas, construir um Futuro de diálogo e cooperação entre a 
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administração central e local num esforço conjunto de melhoria das 

políticas e serviços públicos. 

Da nossa parte, da minha parte, podem continuar a contar comigo. 

 

Muito Obrigado. 

 

 

 

 

 

(Prevalece a versão lida) 


