
Realidades das autarquias das 
RUP têm de chegar a Bruxelas
Cristina Calisto, presidente da AMRAA, defende o uso de canais diretos de comunicação com a União Europeia,  
tirando partido do gabinete de representação criado pelo Governo Regional
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Gabinete  
dos Açores de 
“portas abertas”  
aos municípios

O Gabinete de Representação dos 
Açores em Bruxelas será um espa-
ço “sempre pronto” para uma cola-
boração estreita com as autarquias 
das ultraperiferias, garantiu Rui 
Bettencourt, secretário regional 
Adjunto da Presidência para as Re-
lações Externas, na intervenção 
que marcou o fecho da sessão de 
abertura destas jornadas. 
O governante salienta, por isso, que 
os municípios terão acesso a apoio 
logístico e disponibilidade para que 
seja uma prática a interligação que 
também se estabeleceu no certa-
me. Aliás,  Rui Bettencourt fez 
questão de destacar a importância 
dos Açores na confluência existen-
te entre os espaços de cooperação 
das Regiões Ultraperiféricas (RUP) 
e da Macaronésia. 
A Macaronésia é um espaço inte-
ressantíssimo, temos milhões de 
pessoas que habitam nesse espaço  
e esta complementaridade está a  
ser potenciada e queremos ir mais 
longe”, frisou.

Promovidas pela Associação de 
Municípios da Região Autónoma 
dos Açores (AMRAA), as XVI Jor-
nadas Autárquicas das Regiões Ul-
traperiféricas (RUP) da União Eu-
ropeia e Cabo Verde trouxeram a 
debate a modernização adminis-
trativa, a implementação do con-
ceito de ‘smart cities’, mas também 
a autonomia e governação terri-
torial na Europa. Autarcas e espe-
cialistas tiveram oportunidade de 
partilhar experiências e desafios, 
concretizando, por essa via, o pro-
pósito do certame. 

“Quando a Associação dos Mu-
nicípios dos Açores se tornou Che-
fe de Fila do Projeto JARUP III, 
tomámos em mãos a responsabi-
lidade de desenvolver mecanis-
mos que fomentassem uma maior 
troca de experiências entre mu-

nicípios ultraperiféricos e em-
preendemos esforços para que 
fossemos uma voz ativa dentro da 
própria União Europeia, no âm-
bito da Confederação de Municí-
pios Ultraperiféricos”, referia, na 
sessão de abertura, Cristina Ca-
listo, a presidente do conselho de 
administração da AMRAA. 

 Lembrando o “papel funda-
mental” das autarquias locais, pela 
proximidade e conhecimento das 
necessidades das populações, a 
também presidente da Câmara 
Municipal de Lagoa reiterou a im-
portância das mesmas servirem 
para ajudar a “definir estratégias de 
atuação que podem apoiar nas po-
líticas globais de desenvolvimen-
to sustentável”. E, com esse propó-
sito, foi apresentada nestas 
jornadas uma plataforma de boas 

práticas municipais, um projeto de 
longa data, que permitirá a conti-
nuidade das partilhas de experiên-
cias entre as RUP. 

Mas o trabalho em prol destes 
territórios está longe de estar con-
cluído, lembrou Cristina Calisto, fa-
lando num “percurso árduo e difí-
cil”, que tem de ser trilhado, não 
obstante, os tratados europeus onde 
já são reconhecidas as especifici-
dades das ultraperiferias. 

“O que as RUP conseguiram até 
agora não é, de todo, mau, tendo em 
conta uma vasta história de cen-
tralização dos estados europeus. 
Contudo, acredito que temos de ser 
mais ambiciosos, fazendo valer os 
princípios que presidem a toda a es-
trutura comunitária: a igualdade 
de oportunidades entre cidadãos, 
independentemente da sua origem 

territorial, o livre acesso a bens e ser-
viços de modo justo e equitativo”. 

A representante dos municípios 
açorianos exorta, por isso, a uma 
maior e mais firme exigência nas 
reivindicações junto da União Eu-
ropeia. 

“Do mesmo modo que reivin-
dicamos junto dos nossos Estados 
essas questões, também temos de 
o fazer junto desta instância co-
munitária”, desafiou Cristina Ca-
listo, sugerindo a aposta em “ca-
nais diretos de comunicação”. 

“Este é um trabalho diplomáti-
co interno e externo que deve ser 
contínuo. Aqui, mérito seja também 
feito ao poder regional que garan-
tiu um gabinete de representação 
dos Açores em Bruxelas, e que é uma 
porta aberta para esta comunicação 
mais estreita com Bruxelas”.

“
TTemos de ser mais 
ambiciosos, fazendo 
valer os princípios  
que presidem a toda a 
estrutura comunitária
CRISTINA CALISTO 
PRESIDENTE AMRAA

Iniciativa decorreu no âmbito do Projeto JARUP III – Reforço da Capacidade Institucional, cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial MAC 2014-2020 

AAs autarquias locais, 
com o conhecimento 
das necessidades das 
populações, poderão 
apoiar na definição de 
políticas de desenvol vi -
mento sustentável
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Independentemente da prove-
niência, há um ponto onde todos 
os autarcas estão de acordo: o ci-
dadão de hoje está cada vez mais 
exigente, o que faz com que as res-
postas a dar por parte dos servi-
ços da administração pública te-
nham de conseguir acompanhar 
essa tendência.  

“Já não basta fazer as coisas 
bem e dentro do prazo. Deve ser 
também ao menor custo possível, 
para que possamos ser competi-
tivos”, referia Maria Concepcion 
Nunes, presidente da Federação 
Canária de Municípios. “E esse é 
o motivo pelo qual a moderniza-
ção administrativa constitui uma 
peça chave para o desenvolvi-
mento de qualquer região”. 

Um entendimento partilhado 
por Ricardo António Nascimen-
to, presidente do conselho execu-
tivo da Associação de Municípios 
da Região Autónoma da Madeira, 
para quem faz todo o sentido “que 
se construa uma plataforma con-

Autarcas da Madeira, Canárias e Cabo Verde trouxeram aos Açores 
testemunhos  sobre a modernização administrativa nos seus territórios

sistente e permanente da defesa 
dos interesses das populações”. 

“Os modelos de gestão buro-
cráticos estão a ser substituídos 
por um novo paradigma, assen-
te num modelo orientado para o 
cidadão que está cada vez mais 
próximo virtualmente”, sendo 

que, por isso, no entender do au-
tarca, se deve dar primazia a um 
sistema inovador onde “a aposta 
na qualidade encontra-se  direta-
mente aliada à eficiência e eficá-
cia na prestação desse serviço”. 

Ambições comuns tem Manuel 
Pina, presidente da Associação 

“Temos de responder 
a uma cidadania cada 
vez mais exigente” 

Nacional de Municípios de Cabo 
Verde, no entanto, reconhece que 
a realidade do seu território não 
permite que os passos da inova-
ção sejam dados de forma tão cé-
lebre como desejado. 

“Sabemos a direção a tomar e 
temos uma nova geração com a 
formação adequada para condu-
zir o rumo dos acontecimentos, 
assim lhes seja permitido concre-
tizar os seus intentos com as fer-
ramentas necessárias”. 

Felizmente, adianta Manuel 
Pina, “os nossos parceiros inter-
nacionais já perceberam que 
Cabo Verde tem a matéria prima 
necessária para caminhar rumo 
ao futuro pelos seus próprios 
pés”. Mas a estratégia, lembra o 
representante cabo-verdiano, 
passará sempre por parcerias e 
com outros municípios. “Se con-
seguimos alguma coisa separa-
dos, unidos conseguiremos mui-
to mais”.

Modernização administrativa e ‘smart cities’

Presente na maior parte dos países 
do mundo, a Cisco é uma empresa 
fabricante de telecomunicações e sis-
temas de informação que permite 
soluções que garantem “uma aná-
lise profunda, de modo a conhecer 
melhor a realidade de uma cidade, 
para melhor poder tomar decisões”. 
Isso mesmo explicou Nuno Duarte, 
responsável pelo negócio local,  enu-
merando plataformas que podem 
ser aplicadas a questões relaciona-
das com os resíduos urbanos, ilu-
minação, estacionamento, ambien-
te, mobilidade urbana e segurança.  

“Porque quanto melhor se sou-
ber de um determinado domínio, 
mais rápida é a intervenção e mais 
precisa é a decisão, o que traz  re-
dução de custos e benefícios para a 
toda a comunidade”. 

E para que esses sistemas possam 
chegar aos Açores, Nuno Duarte 
diz-se disponível para parcerias lo-
cais, por exemplo com a Globaleda, 
empresa açoriana vocacionada para 
a área das telecomunicações e sis-

Soluções tecnológicas 
que permitem um maior 
conhecimento das 
realidades e necessidades 
das cidades e dos 
territórios dadas a 
conhecer neste painel

temas de informação que também 
esteve representada neste certame.  

Pedro  Leite, que teve a seu cargo 
a apresentação de soluções, falou 
da aplicação a redução do consu-
mo de água, à diminuição de efei-
tos dos gases de estufa, dos resíduos 
não reciclados, do tempo de res-
postas a emergências e até de re-
dução da criminalidade. 

“Afinal, de nada nos serve termos 
cidades inteligentes se a grande mais 
valia não for o benefício para os ci-
dadãos. Veja-se o exemplo das 
águas. Muitas vezes, a informação 
da rede não está devidamente sus-
tentada em redes digitais, mas no 
conhecimento pessoal de quem 
opera nestas áreas ou em mapas que 
estão desatualizados. Ora, quando 
se dá uma fuga, a solução será mais 
facilitada se a informação estiver em 
plataformas digitais atualizadas, de-
vidamente monitorizadas”. 

Foi, aliás, o exemplo da água que 

revelou Maria Noélia Leal, vice-
presidente da IV Federação Caná-
ria de Municípios. Sendo de uma re-
gião onde a cultura da banana tem 
muita importância, a implementa-
ção de uma plataforma de gestão 
permitiu reduzir em 70 por cento as 
perdas de água, o que acabou por so-
lucionar ainda os problemas decor-
rentes dos períodos de seca. Ainda 
assim, a autarca reconhece que há 
resistência “aos novos métodos” por 
parte dos colaboradores. Uma rea-
lidade que Célia Pecegueiro, presi-
dente da Câmara Municipal da Pon-
ta do Sol, admite também existir 
nesta autarquia madeirense.  

“Por muito entusiasmante que 
possam ser estas propostas, pre-
cisam de ser acolhidas e traba-
lhadas continuamente. Não bas-
ta implementar um sistema 
inteligente e ele para por aí. Eu 
costumo dizer que nestas coisas 
faz falta o pós-venda”.

SSessão de Abertura

Painel I
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Auditório do Expolab na Lagoa encheu com autarcas e 
representantes de vários municípios. Vânia Dilac e Rafael 
Carvalho encerraram  o certame com um momento musical

Fisicamente não esteve presente, 
mas a eurodeputada Cláudia Mon-
teiro Aguiar fez-se ouvir nestas Jor-
nadas Autárquicas e para afirmar 
que “a defesa da ultraperiferia na 
Europa é uma luta diária”. Aliás, 
a parlamentar eleita pelo círcu-
lo da Madeira garante que “con-
tinuará a ser uma luta devido aos 
grandes desafios que a União en-
frenta”. 

“O Quadro financeiro e plu-
rianual 2021-2027, o montan-

te, a estrutura do mesmo, os en-
velopes financeiros de cada um 
dos fundos e programas ainda 
está por decidir. Ou seja, só o 
Conselho é que ainda não apre-
sentou a sua proposta. Da nos-
sa parte, da parte do Parlamen-
to Europeu, estamos prontos.” 

Contudo, no entender de Cláu-
dia Monteiro Aguiar, a “missão” 
deve contar com mais agentes. 

“As autarquias, as associações lo-
cais e todos os agentes regionais, 

têm um papel primordial nas rela-
ções com o Governo da República 
porque é a palavra final dos gover-
nos da União que ainda nos falta”. 

A resposta ao repto de “traba-
lho conjunto” não demorou a che-
gar. Apesar de reconhecer que 
“será preciso um enorme esforço 
de negociação para que se consi-
ga um crescimento no orçamen-
to”, Manuel Pizarro, eurodeputa-
do socialista, diz que há “boas  
notícias”. 

“A melhor de todas as notícias 
é que hoje Portugal tem um be-
nefício que é ter um Primeiro-
ministro que é uma das figuras 
políticas mais ouvidas no con-
texto europeu. Portugal de-
monstrou que há, no plano eco-
nómico e financeiro, soluções de 
alternativa que podem resultar, 
e isso contribuiu para uma ima-
gem do nosso país na Europa que 
é muito positiva e que temos de 
aproveitar.” 

Quanto às verbas, Pizarro re-
fere que “seria impensável que 
o financiamento de novas políti-
cas significasse o abandono ou 
a redução de apoios a questões 
tradicionais que continuam a ser 
cruciais para o desenvolvimento 
europeu”. 

“Acelerar a transição energéti-
ca, o combate às alterações cli-
máticas e melhorar o apoio social 
com vista a uma maior coesão, es-
sas novas políticas têm de trazer 
agarradas novas fontes de finan-
ciamento”, acrescenta. 

Já da parte de Manuel Mon-
teiro de Pina, presidente da As-
sociação Nacional de Municípios 
de Cabo Verde, ficou um apelo, 
tendo em conta “o desenvolvi-
mento do país que é necessário 
para o empoderamento das fa-
mílias”. 

“Ao contrário das RUP da Euro-
pa, não temos, no continente afri-
cano, apoios para a ultraperiferia. 
Por isso,  o maior presente que a 
Europa podia dar a Cabo a Verde 
era, no âmbito da parceria especial 
que tem connosco, abrir a  frontei-
ra para o nosso povo.”

“Em muitas autarquias da Ma-
deira, a desmaterialização de pro-
cessos já é uma realidade. A ges-
tão documental é cada vez mais 
uma prática comum”. 

O balanço foi feito por Ricar-
do Franco, presidente da Câmara 
Municipal de Machico e vogal do 
conselho executivo da Associação 
de Municípios da Madeira,  

O autarca garante que,  no seu 
caso , “toda a documentação re-
cebida e produzida, como reque-
rimentos, despachos, informa-
ções, sob suporte digital já é 
tratada eletronicamente”. 

Ricardo Franco fala “num pro-
cesso de grande impacto e não 
apenas a nível local”. 

“Uma administração pública 

Boas Práticas  
de modernização local
Nestas jornadas, esteve em destaque o trabalho de inovação tecnológica 
desenvolvido pelas câmaras municipais de Machico e da Lagoa (Açores) 

moderna, com os seus recursos 
humanos capacitados e devida-
mente formados, constitui um fa-
tor decisivo para a modernização 
do país, para a promoção de uma 
verdadeira coesão social e terri-
torial e para o crescimento da eco-
nomia local, regional e nacional”. 

E, no entender do autarca de 
Machico, a proximidade deste ní-
vel de poder é outra mais valia.    

“O poder local constitui um fa-
tor de relevância na moderniza-
ção administrativa, na medida em 
que se encontra mais próximo das 
pessoas, promovendo a respon-
sabilidade e o aumento da trans-
parência, estimulando a uma 
maior participação cívica”. 

Um trabalho que também já 
vem sendo há muito desenvol-
vido pela autarquia açoriana da 
Lagoa e que é visível, não só nos 
procedimentos diários da Câ-
mara, como na transposição dos 
benefícios da tecnologia à co-
munidade e vão desde a tele-
assistência a idosos, à disponi-
bilização de ‘apps’ orientadas 
para o turismo  a carregadores 
elétricos. 

Clara Ganhão,  chefe de Divisão 
da Administração Geral da Câ-
mara Municipal da Lagoa, reco-
nhece, no entanto, que se trata de 
uma estratégia que implica “um 
investimento financeiro  avulta-
do”, o que faz com que nem sem-

pre as coisas aconteçam com a ra-
pidez desejada.  

Ainda assim, na forja, já estão 
novos projetos relacionados com 
a saúde, com resíduos, turismo, 
entre outros.   

A verdade é que “só 20 câmaras 
a nível nacional é que têm a au-
tarquia totalmente certificada 
com a norma ISSO 9001 do siste-
ma de gestão da qualidade. E a Câ-
mara da Lagoa é uma delas”, 
adianta Clara Ganhão. 

E no que respeita ao conceito de 
“smart cities”, frisa que o mesmo 
“não é só para grandes cidades”. 

 “E não há cidades inteligen-
tes, há sim comunidades inteli-
gentes.”

O tema foi desenvolvido pelos eurodeputados Cláudia Monteiro Aguiar  
e Manuel Pizarro e por Manuel Pina, dos Municípios de Cabo Verde

Europa: presente 
e futuro

PPainel II 

Painel III
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Mais cidadania dá mais força à 
governação local junto da Europa
Envolver os cidadãos na governação local foi o desafio deixado neste painel, como estratégia para que a afirmação das especificidades 
das RUP possam ser encaradas não como um custo, mas como oportunidade na construção de uma Europa mais coesa

“Estou impressionado ao constatar 
a inovação que vai tomando lugar 
em locais distantes e com tantos de-
safios a superar no seu quotidiano 
por via da sua condição geográfica”.  

Foi com este reconhecimento 
que Andreas Kiefer iniciou a in-
tervenção no painel destinado a 
debater a “Autonomia e Gover-
nação Territorial na Europa.  

Para o secretário-geral do Con-
gresso dos Poderes Locais e Regio-
nais do Conselho da Europa, o que 
também se verifica nos Açores é uma 
evidência de que as autoridades lo-
cais são agentes de grande relevo nas 
transformações e melhorias que a 
tecnologia permite, cabendo-lhes o 
papel de agilizar esse processo.  

“O que acontece é que nem sem-
pre a governação local e o seu tra-
balho são devidamente valorizados. 
E são, regra geral, esses agentes lo-
cais um meio privilegiado para a in-
trodução de políticas de maior al-
cance, uma espécie de porta de 
entrada”, lamentou Andreas Kiefer. 

“Os autarcas locais são a cola, o 
cimento das comunidades”, fri-
sou, deixando ainda o desafio para 
que as estratégias de moderniza-

ção se continuem a multiplicar.  
O secretário-geral do Congresso 
dos Poderes Locais e Regionais do 
Conselho da Europa RUP fez tam-
bém questão de destacar a mais-
valia que constituiu a reunião dos 
autarcas, no sentido de partilharem 
experiências bem sucedidas que po-
dem ter um papel motivador para 

outras, para além de terem mais 
peso unidos, quando em causa es-
tiverem reivindicações, por exem-
plo, junto das instâncias europeias.  

Também de olhos postos na 
coesão social e territorial, o anti-
go presidente do Governo Regio-
nal dos Açores, Carlos César, na 

segunda intervenção deste painel, 
reiterou a necessidade de, no âm-
bito do projeto europeu, “nenhum 
território ser deixado para trás”. 

“É fundamental que, nesta fase 
processual, as políticas de apoio 
às RUP, juntamente com a Políti-
ca de Coesão, não se tornem as va-
riáveis de ajustamento, nem re-

féns da negociação para o próximo 
quadro financeiro plurianual”. 

Nesse sentido, o antigo gover-
nante alerta a necessidade de uma 
estratégia concertada em termos 
de negociações. 

“É bom termos consciência que 
as incompreensões sobre a reali-

dade ultraperiférica e os seus so-
brecustos são ainda muito sa-
lientes, não obstante o trabalho 
pedagógico e demonstrativo jun-
to da UE que temos feito ao lon-
go de quase três décadas”.  

Ainda assim, César fala em “ga-
nhos de notoriedade e de influên-
cia” dos Açores alcançados nos úl-

timos anos, muito por ação do 
atual presidente Vasco  Cordeiro. 
Um reconhecimento  de “evolu-
ção” na afirmação das RUP na Eu-
ropa que também chegou   pela voz 
de Mota Amaral.  

“Vejo que estamos a caminhar 
muito bem”, sustentou o primei-

Andreas KIefer, Carlos César e Mota Amaral foram os oradores convidados para o encerramento do último painel 

ro presidente do Governo Regio-
nal, trazendo à memória os pri-
mórdios da integração na UE. 

“Lembro-me, nas primeiras reu-
niões, em que nos mandavam uns 
funcionários cá para baixo, para 
não dizer que não nos respondiam. 
Hoje são os próprios comissários 
e o próprio presidente da Comis-

são Europeia que se deslocam para 
participar nas reuniões das RUP. 
Alcançamos um patamar não so-
nhado na altura.” 

“É sinal que estamos a lutar pe-
los nossos direitos. Porque se não 
lutássemos por eles ninguém nos 
vinha respeitar”, rematou.

“
AA busca de 
complementaridade 
que aqui se faz entre  
as associações de 
municípios é algo  
de muito positivo  
e enriquecedor
ANDREAS KIEFER 
SEC. GERAL CONGRESSO DOS PODERES LOCAIS

A governação  
multi-nível só se esgota 
na palavra de cada 
cidadão. Reconheçamos 
que essa participação 
carece de 
concretização
CARLOS CÉSAR 
PRES. DO GOVERNO DOS AÇORES (1996-2012)

Criamos um lugar 
próprio para as nossas 
ilhas no âmbito 
europeu. Hoje somos 
um parceiro para o 
diálogo europeu, um 
parceiro reconhecido
JOÃO BOSCO MOTA AMARAL 
PRES. DO GOVERNO DOS AÇORES (1976-1995)

“Garantir a Autonomia e Governação Territorial na Europa” no fecho das jornadas
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