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VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 175/XIII/2.ª

VOTO DE SAUDAÇÃO AO 40º ANIVERSÁRIO DO PODER LOCAL
DEMOCRÁTICO

A 12 de dezembro de 1976, realizaram-se as primeiras eleições livres e democráticas para
os órgãos das autarquias locais, após 50 anos de interrupção.
A autonomia do poder local foi amplamente reconhecia pela Constituição da República
Portuguesa de 2 de abril de 1976, erigindo-a como elemento estrutural da ordem
constitucional portuguesa.
Desde então o poder local tem sido um importante veículo para o desenvolvimento e a
democratização, muitas vezes com soluções inovadoras e adotadas posteriormente pelo
próprio poder central, como é o caso do Orçamento Participativo.
O Poder Local Democrático é uma das mais relevantes transformações democráticas que
surgiram com a Revolução de abril. É amplamente participado, plural, colegial,
democrático e dotado de autonomia administrativa e financeira.
O Poder Local Democrático afirmou-se ao longo de quatro décadas, operando profundas
transformações sociais, melhorando as condições de vida das populações e solucionando
graves carências.
Ao celebrar o poder local democrático é tempo de promover a participação das cidadãs e
dos cidadãos nas decisões autárquicas através dos diversos mecanismos de democracia
deliberativa e de democracia participativa.
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As eleições autárquicas, cuja primeira data de realização no quadro da Constituição de
1976 hoje se evocam, representam a maior participação política das populações, seja pelo
mais elevado número de participantes como candidatos, seja pelas menores taxas de
abstenção. Representam também a maior participação pela extensão da capacidade
eleitoral ativa e passiva a milhares de cidadãos estrangeiros que por esta via se integram
no país e nas respetivas comunidades locais.
As comemorações do 40º aniversário das primeiras eleições autárquicas devem ser um
momento para afirmar a relevância e o papel do Poder Local Democrático, e o que o
mesmo significa para a satisfação das aspirações e direitos das populações.
A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o poder local democrático no
seu 40.º aniversário.

Assembleia da República, 15 de dezembro de 2016.
As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,
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