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Mensagem do Presidente da ALRAA 

Aos Autarcas de ontem e aos que agora iniciam funções 

 

Na sequência das recentes eleições autárquicas, por estes dias são muitos os 

Autarcas que terminam funções e outros iniciam. 

 

Neste contexto, entendo ser oportuno saudar todos os Autarcas que agora 

terminam os seus mandatos e agradecer-lhes o trabalho que desenvolveram.  

 

Independentemente de alguns erros ou omissões, próprios de quem exerce funções 

desta natureza, é justo reconhecer publicamente tudo o que fizeram pelas nossas 

freguesias e concelhos, bem como toda a colaboração institucional que sempre 

dispensaram à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

A importância do Poder Local, que todos louvamos e destacamos, ganha sempre 

mais expressão em tempos de crise, pelo muito que fazem no acompanhamento 

de proximidade, ou pelo socorro maior nos momentos difíceis que as 

comunidades atravessam.  

 

Com a crise pandémica não foi diferente, e foram mais uma vez os autarcas, 

especialmente os de freguesia, quem desempenhou um papel essencial no apoio 

às populações, sobretudo junto dos mais idosos e necessitados, merecendo por 

isso uma especial saudação por isso. 
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Ao mesmo tempo, felicito os Autarcas eleitos, os que agora iniciam funções e os 

que viram os seus mandatos renovados nas Assembleias e Juntas de Freguesia, 

bem como nas Assembleias e Câmaras Municipais.  

 

A todos desejo um bom trabalho, na certeza de que deste resultará mais e melhor 

desenvolvimento para as nossas freguesias e concelhos e, por conseguinte, para a 

nossa Região, que é afinal o que importa. 

 

Na busca permanente desse desenvolvimento e transformação dos Açores, o papel 

do Poder Local é determinante. Acredito que o aprofundamento da nossa 

Autonomia e a resposta para muitos dos desafios que temos pela frente passam 

também por uma maior articulação e um profícuo relacionamento entre o poder 

regional e o local, tanto o municipal como o de freguesia. 

 

O conhecimento que os Autarcas detêm da realidade local e a sua proximidade da 

população são ativos que não podem ser desperdiçados, desde logo, para a 

recuperação da nossa vida social e económica que teremos de abraçar na 

sequência da pandemia que nos atingiu.  

 

Saibamos todos dotá-los não só das competências, mas também dos meios, para 

poderem desempenhar cabalmente essa missão. 

 

Em nome da população dos Açores, desejo a todas as senhoras e senhores autarcas 

um excelente mandato! 
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