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[cumprimentos] 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, quero agradecer 

o convite para estar aqui presente nesta cerimónia. Todos 

os motivos são bons para vir a Coimbra, mas este é 

especial. 

Congratulo todos os municípios galardoados, de 

Norte a Sul, de Este a Oeste. Estão todos de parabéns, de 

Boticas a Vila Real de Santo António; de Angra do 

Heroísmo a Pinhel. 

Merece destaque a firmeza daqueles que se mantém 

numa trajetória amiga da família, conquistando o troféu 

em três ou mais anos sucessivos, como o merecem 

aqueles que conseguem, pela primeira vez, esta 

distinção. A estes deixo um incentivo especial para que 

para o ano aqui possam estar de novo. 

Quero também deixar uma palavra reconhecida aos 

organizadores, por terem tido a ousadia - e a persistência 

- de lançar e manter este projeto ao longo de todos estes 

anos.  
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A iniciativa é tanto mais meritória quanto, 

precisamente, atravessou os anos da crise, ou das crises, 

em que mais do que nunca as medidas de apoio às 

famílias fazem sentido, são necessárias, porque atuam na 

base da sociedade, no cimento de tudo o que existe. 

Mas desta cerimónia, aquilo que mais gostava de 

destacar é uma ideia que – na minha opinião – é o 

pressuposto para estarmos aqui: a liberdade de ação, e de 

iniciativa, que existe numa sociedade democrática.  

E essa margem de liberdade de ação está aqui 

presente em duas dimensões, duas dimensões 

complementares: 

 na autonomia do poder local; e 

 na cooperação inteligente entre entidades 

públicas e entidades privadas 

Na dimensão da autonomia do poder local, aquilo 

que demonstra este projeto é que os municípios têm uma 

ampla margem de decisão política, uma ampla margem 

de liberdade, para estabelecerem políticas públicas 

amigas da família. E isso é uma concretização – uma 
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materialização – muito positiva, das melhores, da ideia 

de poder local. 

Cada município escolhe - com aquela “completa 

liberdade de iniciativa” de que fala a Carta Europeia da 

Autonomia Local – cujos 30 anos assinalo – cada 

município escolhe, dizia, a sua política para a família. 

Tendo em conta as suas características, o seu projeto, a 

sua ideia. 

 Por si só, estou consciente disso, não terão estas 

políticas o condão de atrair um êxodo de famílias para 

aqui ou para ali.  

Mas são por certo as iniciativas que hoje 

distinguimos que fazem com que as famílias que aqui ou 

ali vivem – ou que trabalham para a autarquia - se sintam 

bem, se sintam valorizadas. Tenham mais tempo para si. 

Sejam mais felizes. E isto tem um valor que nenhum 

número consegue mostrar. 

Disse que só pode haver políticas públicas amigas 

da família na medida em que haja liberdade política 

municipal. Ou seja, é a amplitude da margem de decisão 

quanto às políticas que permite que cada município 
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concretize o seu plano político para as famílias – a sua 

visão do mundo. Também aqui é a liberdade que permite 

a felicidade. 

Por isso defendo – como sempre defendi – um 

processo crescente – e irreversível - de maior liberdade 

para as autarquias.  

Uma maior liberdade decisória traz, é certo, maior 

responsabilidade perante as populações, perante as 

famílias, perante o empresariado local. Perante os 

eleitores.  

Estou certo que todos comungamos de uma ideia de 

um poder local que crescerá, nesse poder, na direta 

proporção em que assuma maior responsabilidade. 

Como dizia, defendo justamente essa maior 

possibilidade de conformação e adaptação dos rumos e 

das escolhas pelas autarquias.  

Vejo com bons olhos, por exemplo, medidas como 

aquela recentemente adoptada do chamado “IMI 

familiar”. Esta medida permite – mas não obriga – que 

cada município conceda uma redução na taxa de IMI 

tendo em conta o número de dependentes. Muitos dos 
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municípios aqui galardoados já aprovaram reduções 

neste sentido. Felicito-os também por isso. 

Mas é preciso irmos mais longe neste tipo de 

soluções, abrindo aos municípios escolhas que hoje a lei 

lhes fecha. É preciso avançar nesta e noutras áreas, áreas 

como o ambiente e a mobilidade. 

Vimos até aqui que os municípios têm hoje uma 

ampla margem de liberdade no desenvolvimento de 

políticas públicas próprias amigas da família, 

consagração máxima da ideia de poder local nascida no 

25 de abril;  

Vimos também que é preciso ir mais longe e abrir a 

lei onde esta não conceda ainda o espaço de liberdade e 

iniciativa municipal merecidos.  

Muito a propósito Carlos Drummond de Andrade 

dizia, num poema, que “os lírios não nascem da lei”. Ou 

seja, para fazer flores, a lei não chega. É preciso mais do 

que a lei. 

É preciso o envolvimento da sociedade civil – e aqui 

entra a segunda dimensão que vos referi. O papel dos 

atores privados é fundamental na construção de políticas 
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públicas – neste caso das políticas públicas autárquicas 

amigas das famílias. 

O Observatório elabora um referencial, leva a cabo 

um questionário, avalia as respostas, atribui prémios. É 

esta avaliação, esse acompanhamento e controlo 

cooperativo - no bom sentido - por parte da sociedade 

civil, que permite instituições mais abertas, políticas 

mais adequadas, cidades e territórios mais inteligentes. 

No fundo, pessoas mais felizes. 

O que hoje tenho muito gosto em vir aqui assinalar é 

raro em Portugal. É raro numa dupla vertente até: por um 

lado, que uma Associação privada diga ao que vem, 

aquilo em que acredita, e que meta mãos à obra para 

alcançar os seus objetivos, objetivos, valores, que são a 

particular e assumida visão do mundo, de um conjunto 

de pessoas. E por outro, não é também comum que um 

conjunto tão grande de entidades públicas, de diferentes 

formas, feitios – e de diferentes cores – aceitem o 

referencial criado pela entidade privada e queiram 

lançar-se num processo de melhoria constante das 

condições das suas populações e trabalhadores, tendo a 

família como epicentro de políticas públicas. 
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Este modelo de interação entre a esfera pública e a 

esfera privada é um exemplo que deve ser seguido 

noutras províncias do agir público e privado, noutras 

vertentes de ação humanista, seja ela de pendor religioso 

ou laico. 

Por exemplo, por que não pensa em premiar os 

municípios e freguesias que se distingam no acolhimento 

aos migrantes e refugiados? Quando tanto nos queixamos 

da baixa natalidade, ou do problema da baixa densidade 

populacional e das suas assimetrias, saibamos acolher 

quem aqui nos chega e por aqui quer ficar. 

Tolstoi disse que “todas as famílias felizes se 

parecem umas com as outras, mas cada família infeliz é 

infeliz à sua maneira”.  

O que os municípios hoje aqui galardoados fazem é 

precisamente o contrário do que vaticinou o grande 

escritor: fazem com que cada família seja feliz à sua 

maneira, à maneira daquele município. Bem-hajam por 

isso. 

Da minha parte vou contribuir para a felicidade das 

famílias terminando já este discurso, para que cada um 
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de nós possa  rapidamente pôr-se a caminho, ainda a 

tempo de jantar com a sua família. 

Muito obrigado! 


