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Senhoras e Senhores 

Caros Eleitos da Câmara e Assembleia Municipal 

Caros Presidentes de Junta de Freguesia e demais eleitos das Freguesias 

Caros Dirigentes Associativos 

Caros Trabalhadores da Câmara 

A todos saúdo e agradeço terem-nos honrado com a vossa presença neste acto 

que marca o início de um novo ciclo autárquico. 

Pela 12ª vez, os eleitores do Concelho da Moita atribuíram à CDU a 

responsabilidade de dirigir os destinos do Município e fizeram-no de novo de 

forma expressiva – deram à CDU a presidência da Câmara Municipal, das quatro 

Juntas de Freguesia e a maioria dos membros da Assembleia Municipal, numa 

votação em qua a CDU foi a força mais votada em cerca de 90% das mesas de 

voto do Concelho. 

Esta expressão de renovada confiança no nosso projecto, no nosso trabalho e 

nas nossas propostas deixa-nos a responsabilidade de corresponder às 

aspirações, às necessidades e às expectativas da população do Concelho, 

levando à prática o Programa que apresentámos e concretizando os 

compromissos que assumimos. 

Saúdo todos os eleitos da Câmara e da Assembleia Municipal, de quem 

naturalmente se espera que honrem o juramento que hoje aqui fizeram: agir com 

lealdade institucional e democrática, mas fundamentalmente lealdade à 

população que nos elegeu. A diversidade política dos órgãos autárquicos é um 

factor de vitalidade e não uma barreira a que todos assumam o dever, que a 

população nos conferiu, de contribuir, pela acção e pela proposta, para 

concretizar as melhores opções para a governação da nossa comunidade. 

Para mim e para os meus camaradas da CDU, a nossa presença nas autarquias 

pauta-se por valores e princípios que regem sempre a nossa acção, qualquer 
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que seja o cargo que desempenhamos, qualquer que seja o período, eleitoral ou 

não, em que nos encontramos. 

Falo de seriedade e de responsabilidade. Seriedade na acção, na palavra e nas 

propostas, como o Programa que apresentámos à população demonstra. Porque 

não é honesto prometer tudo a todos, nem prometer aquilo que não pode ser 

cumprido, por não ser da nossa competência ou estar para além das nossas 

capacidades. Responsabilidade de decidir, porque não é possível dizer sempre 

que sim e a mais dura tarefa que incumbe aos autarcas é fazer opções, decidir 

sabendo que inevitavelmente alguém ficará desagradado com a opção tomada. 

Como sempre fizemos, decidiremos em consciência e assumimos as nossas 

opções, tomadas com o exclusivo objectivo de servir os interesses das 

populações. 

Defendemos um Poder Local Democrático plural e representativo, com 

autonomia e com meios. Defendemos e promovemos a participação como força 

vital da democracia, indispensável a um Poder Local capaz de encontrar as 

melhores respostas para os problemas e as necessidades das populações. 

Defendemos os direitos dos trabalhadores das autarquias, pois eles são os 

executores da acção autárquica, e os direitos laborais, as condições de trabalho 

e a justa retribuição são condições necessárias para melhores serviços públicos. 

Defendemos o papel das Juntas de Freguesia, a importância da colaboração 

entre Câmara e Juntas, o aprofundamento das suas competências próprias, bem 

como a continuidade da Delegação de Competências da Câmara Municipal. 

Defendemos os direitos e as aspirações da população também no que ultrapassa 

o âmbito de actuação da autarquia, pois entendemos como nosso dever 

representar e ser porta-voz das justas reivindicações populares e dos diversos 

sectores de actividade do Concelho. 

Cada novo mandato autárquico é um reinício, mas um reinício que se faz 

construindo sobre as bases do trabalho anterior. Por isso, estamos convictos de 

que o novo ciclo que agora se inicia será um novo ciclo de desenvolvimento e 

progresso para o nosso Concelho, pois o programa que traçamos para os 

próximos anos dá continuidade e aprofunda o trabalho realizado e as orientações 

que nos têm guiado. 
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Iniciamos este ciclo numa situação de estabilização da situação financeira da 

Câmara. Com muito trabalho desenvolvido em candidaturas para aproveitar ao 

máximo as possibilidades de financiamento comunitário, mesmo escassas como 

são na Área Metropolitana de Lisboa. Com um elevado número de projectos 

desenvolvidos ou em elaboração para intervir em espaço público e em 

equipamentos. Com trabalho desenvolvido na captação de investimentos e no 

acompanhamento de projectos de investimento. 

Podemos portanto afirmar que temos bases que permitem um novo impulso ao 

desenvolvimento do Concelho e na melhoria das condições de vida da 

população. 

É pois com confiança que iniciamos este mandato. Confiança esta que nos dá 

também a força para continuar a enfrentar os pesados constrangimentos que 

têm sido impostos ao Poder Local. As políticas governamentais, com particular 

incidência na última década, retiraram capacidade de acção às autarquias: 

redução forçada de pessoal, diminuição do financiamento e incumprimento 

permanente da Lei de Finanças Locais, inúmeras medidas avulsas de alteração 

do quadro legal do funcionamento das autarquias, sempre no sentido de diminuir 

a sua autonomia. Estas opções têm como consequência o debilitar da nossa 

capacidade de resposta às tarefas diárias e grandes dificuldades em assegurar 

com a qualidade que queremos os serviços públicos pelos quais somos 

responsáveis. Temos consciência de que têm crescido as queixas, justas, da 

população para com o nosso desempenho em áreas como a limpeza urbana ou 

a manutenção das vias e arruamentos. 

Este mandato iremos enfrentar decididamente este problema, por forma a 

reconstituir a nossa capacidade operacional e repor e ampliar os níveis de 

prestação dos serviços municipais. 

Caros Amigos e Caros Munícipes 

Cada novo mandato coloca-nos renovados desafios. Uns, são os de sempre: 

fazer mais e fazer melhor no desempenho das atribuições essenciais das 

autarquias: os serviços urbanos, a educação, a gestão do território, a promoção 

da cultura e do desporto, o apoio ao movimento associativo. Mas outras esferas 
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de actuação ganham cada vez mais importância, como, por exemplo, o 

desenvolvimento económico, a regeneração urbana ou a promoção do território. 

Estamos prontos para enfrentar todos os grandes desafios que os próximos anos 

colocam. Porque o Programa que vamos concretizar assenta no conhecimento 

profundo e detalhado dos problemas e das capacidades e das potencialidades 

do território. Com tanto de ambição quanto de realismo, construído na base da 

ligação às populações para reflectir as suas aspirações e anseios, guiado pela 

seriedade na abordagem dos problemas e nas propostas avançadas, guiado 

como sempre pelos princípios e pelos valores da participação democrática, do 

trabalho colectivo, da seriedade, da defesa do Poder Local Democrático, 

inseparável da defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e das 

populações, inseparável da defesa do Portugal de Abril. 

Um projecto sólido e sério que demonstrou e continuará a demonstrar ser capaz 

de enfrentar qualquer desafio e mobilizar a população e os actores sociais e 

económicos do concelho para construir soluções, para definir rumos de 

progresso, para mobilizar capacidades, vontades e recursos, para construir 

futuro no Concelho da Moita. 

 

 


