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Boa tarde a todos e todas
Exmo. Sr. Presidente, da ANAM, Dr. Albino Almeida
Exmo. Sr. Presidente, do CITIDEP, Prof. Pedro Ferraz de Abreu
Exmo. Sr. SG da ANAM, Dr. António Afonso

Senhoras e Senhores Presidentes das Assembleias Municipais do Alentejo
e demais eleitos/eleitas locais

Caras e Caros Participantes,

Minhas Senhoras e meus Senhores

É com grande satisfação que a CCDR Alentejo se associa a este Encontro,
acolhendo a sua realização e participando em mais uma iniciativa de
informação, divulgação e conhecimento, junto de órgãos da Administração
Local.
A CCDR, através da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração
Local, que aproveito para saudar através da presença aqui do Dr. Luís
Santos e da Dra. Ana Brito, tem desenvolvido uma permanente atividade
de apoio e de formação às autarquias locais da região.
Desde há cerca de dois anos que o enquadramento legal da CCDR se
alterou, com a eleição de Presidente e um dos Vice-Presidentes por eleitos
locais da região.
A este fator de maior responsabilidade para os titulares e acrescida
legitimidade perante a Administração, irá juntar-se o substancial aumento
de responsabilidades (atribuições e competências) com a, em breve
prevista, transferência de competências de vários serviços regionais para a
CCDR, em áreas como a Economia, Saúde, Educação; Cultura, etc, como foi
aprovado, ontem, em reunião do Conselho de Ministros.
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A CCDR se, neste momento, já é uma entidade incontornável no
desenvolvimento da região, passará a ser, verdadeiramente, uma entidade
regional alargada com muitas responsabilidades no que se passa pelo nosso
território.
Nesse sentido torna-se ainda mais imprescindível a boa colaboração e
articulação com as entidades como as CIM´s, os Municípios e Freguesias.
Desta forma temos vindo a desenvolver várias iniciativas que promovam
essa aproximação e relação institucional entre Administração Local e CCDR.
Com particular enfoque no apoio jurídico (permanente) de diversa ordem,
até a realização de iniciativas de informação/esclarecimento sobre os mais
variados temas para Municípios e Freguesias da região, a CCDR tem
procurado constituir-se como verdadeiro “centro de recursos e
conhecimento” para todas as autarquias da área geográfica da CCDR.
Muito recentemente encetámos uma colaboração que queremos tornar
mais perene, com a ATAM (Associação dos Trabalhadores da Administração
Local) à semelhança de outras entidades relacionadas com a Administração
Local.
Desde maio de 2021 editamos um pequeno boletim online designado por
CCDR AUTARQUIAS que tem mais de 700 subscritores e 10 edições (e que
convidamos todos a subscrever) onde se abordam assuntos de interesse ao
nível da Administração Autárquica e que tem sido um veículo
extremamente útil e bem aceite.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A CCDR encoraja e apoia de forma muito empenhada, a realização de
iniciativas, como esta, que visem qualificar e informar os eleitos locais sobre
os mais variados temas.
Sabemos que, pela qualidade dos intervenientes neste Encontro que o
sucesso está garantido, não obstante as dificuldades que muitas
Assembleias Municipais têm ainda por este país fora.
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Tendo sido Presidente de uma Câmara Municipal durante 3 mandatos, e
antes disso eleito na Assembleia Municipal em 2, pude comprovar da
necessidade e pertinência em dignificar-se o órgão ASSEMBLEIA
MUNICIPAL face a um enquadramento legal que continua ainda a não ser o
melhor.
Mais uma razão para enaltecer o trabalho desenvolvido pela ANAM, na
pessoa do Dr. Albino Almeida e Dr. António Afonso que, de forma pioneira,
mas qualificada e digna conseguiu afirmar a Associação e tornar-se num
parceiro imprescindível para o debate do Poder Local em Portugal.
Desejamos continuar a colaborar convosco, estando sempre disponíveis
para o que entenderem que da nossa parte seja útil.
Contamos convosco e com as Assembleias Municipais da região para
continuarmos a aprofundar a participação do Poder Local e a melhorar a
prestação do Serviço Público.

Muito Obrigado pela vossa presença aqui hoje.

