Índice
1.

Introdução .................................................................................................................................................. 2

2.

Associados .................................................................................................................................................. 3

3.

Serviços da ANAM ...................................................................................................................................... 6
3.1.

Sede e Meios ..................................................................................................................................... 6

3.2.

Assessoria Jurídica ............................................................................................................................ 7

3.2.1.
3.3.

Comunicação, Imagem e Marketing ................................................................................................. 9

3.3.1.

Comunicação ................................................................................................................................ 9

3.3.2.

Som e Imagem ............................................................................................................................ 15

3.3.3.

Site ANAM e Emails Institucionais .............................................................................................. 16

3.3.4.

Marketing Digital ........................................................................................................................ 17

3.4.
4.

Síntese Jurídica e Clipping de Notícias ......................................................................................... 8

Centro de Valorização de Eleitos Locais (CVEL) .............................................................................. 21

Eventos ..................................................................................................................................................... 24
4.1.

II Congresso ..................................................................................................................................... 24

5.

Prémios ANAM ......................................................................................................................................... 26

6.

Protocolos ................................................................................................................................................ 31

7.

ANAM em Diálogo .................................................................................................................................... 33
7.1.

8.

Conferências e Oradores ................................................................................................................ 34

Reuniões ................................................................................................................................................... 35
8.1.

Conselho Geral ................................................................................................................................ 35

8.2.

Direção ............................................................................................................................................ 38

8.3.

Conselho Fiscal ................................................................................................................................ 41

9.

Contactos Institucionais ........................................................................................................................... 42
9.1.

Presidência da República ................................................................................................................ 42

9.2.

Assembleia da República ................................................................................................................ 43

9.3.

Governo .......................................................................................................................................... 45

9.4.

Entidades ........................................................................................................................................ 49

10.

Análise Económica e Financeira .......................................................................................................... 52

11.

Considerações Finais ........................................................................................................................... 53

12.

Conclusão ............................................................................................................................................ 54

13.

Demonstrações Financeiras................................................................................................................55

14.

Parecer do Conselho Fiscal.................................................................................................................67

1

1. Introdução

Quando elaborámos o Plano de Atividades para 2020 não passou pela nossa ideia o que viria
a acontecer e que condicionou não só o que tínhamos perspetivado, como a vida de todos nós e de
todo o mundo.
Depois de um curto período de adaptação à nova realidade, tivemos que substituir as reuniões
e encontros presenciais pelas plataformas digitais (ZOOM, Google Meet, Skype, Microsoft Teams)
que o confinamento tornou mais visíveis.
Como certamente ficará claro depois da leitura do presente documento, apesar dos
constrangimentos provocados pelo COVID-19, conseguimos concretizar a grande maioria das
iniciativas programadas e implementar outras que não estavam previstas, mas que a nova realidade
tornou necessárias e possíveis.
Este relatório inicia-se com uma atualização do número de associados à data de 31 de
dezembro de 2020, segue com a apresentação dos resultados dos serviços à disposição da ANAM,
também são apresentados os eventos ocorridos, assim como os protocolos estabelecidos,
conferências e reuniões realizadas. Revela-se ainda os contactos institucionais com a Presidência da
República, a Assembleia da República, Governo e outras entidades e, por fim, apresentam-se as
conclusões de 2020.
Foram tempos desafiantes para quem luta pela dignificação do Poder Local e a valorização dos
Eleitos Locais, mas é no desafio que reside o estímulo. Assim, a ANAM fez desta pandemia de 2020
um período estimulante ainda com mais dedicação e enorme vontade em fazer acontecer. Esta
atitude de criar caminho e alcançar o que nunca alguém tinha ainda começado é o que carateriza
esta associação cada vez mais relevante no panorama nacional, como é prova este relatório-resumo
da atividade de 2020 da ANAM.
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2. Associados
Mesmo com estes condicionalismos que o COVID-19 nos trouxe, verificou-se a continuação
das adesões, tendo terminado o ano atingindo a maioria dos municípios associados. Indicamse, seguidamente, os 155 associados, dos quais 18 novos aderentes, representando mais de 6
milhões de eleitores:
ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Lista de Associados
Município
Data de Adesão
Mirandela
21.06.2016
Macedo de Cavaleiros
14.06.2016
Via Nova de Gaia
01.10.2018
Trofa
17.06.2016
Alcobaça
27.04.2017
Machico
26.04.2017
São Vicente
27.04.2017
Murça
20.06.2017
Portimão
04.05.2017
Viana do Castelo
30.06.2017
Freixo de Espada à Cinta
21.04.2017
Bragança
27.06.2017
Alfândega da Fé
30.06.2017
Mogadouro
30.06.2017
Vila Flor
30.06.2017
Redondo
22.06.2016
Figueira de Castelo Rodrigo
24.06.2016
Paredes de Coura
26.06.2016
Ponte da Barca
26.06.2016
Tondela
26.06.2016
Vila Nova de Paiva
27.06.2016
Gondomar
29.06.2016
Estremoz
30.06.2016
Montalegre
30.06.2016
Braga
07.10.2016
Castro Daire
28.12.2016
Albufeira
22.02.2017
São Pedro do Sul
21.04.2017
Monção
24.04.2017
Ferreira do Alentejo
26.04.2017
Vila Nova da Barquinha
27.04.2017
Horta
28.04.2017
Penedono
28.04.2017
Resende
28.04.2017
Santarém
28.04.2017
Vila do Bispo
28.04.2017
Vila do Conde
04.05.2017
Espinho
08.05.2017
Lisboa
16.05.2017
Ribeira Brava
22.06.2017
Gavião
24.06.2017
Campo Maior
26.06.2017
Ribeira de Pena
27.06.2017
Mira
28.06.2017
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Votação
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Maioria
Maioria
Unanimidade
Maioria
Maioria
Unanimidade
Maioria
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Alijó
Lagos
Viana do Alentejo
Cabeceiras de Basto
Cantanhede
Covilhã
Funchal
Leiria
Manteigas
Miranda do Corvo
Monchique
Paredes
Póvoa de Lanhoso
Trancoso
Lagoa
Penamacor
Mafra
Meda
Chamusca
Vimioso
Angra do Heroísmo
Câmara de Lobos
Fundão
Calheta
Oeiras
Anadia
Miranda do Douro
Santa Comba Dão
Vale de Cambra
Coimbra
Ourém
Amadora
Arruda dos Vinhos
Lagoa – Açores
Loures
Madalena
Almodôvar
Ansião
Carregal do Sal
Castro Marim
Fafe
Loulé
Montijo
Nelas
Penafiel
Santa Marta de Penaguião
Tavira
Maia
Oliveira de Azeméis
Sousel
Felgueiras
Guimarães
Sabrosa
Santa Cruz da Graciosa
Vila Nova de Famalicão

29.06.2017
29.06.2017
29.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
06.09.2017
06.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
23.02.2018
23.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
28.02.2018
13.04.2018
16.042018
20.042018
20.042018
20.04.2018
20.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
28.04.2018
28.04.2018
28.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
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Maioria
Maioria
Unanimidade
Maioria
Maioria
Maioria
Maioria
Maioria
Unanimidade
Maioria
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Maioria
Maioria
Maioria
Maioria
Unanimidade
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Faro
Belmonte
Mértola
Vieira do Minho
Águeda
Alcoutim
Mondim de Basto
São João da Pesqueira
Matosinhos
Castelo Branco
São Roque do Pico
Aguiar da Beira
Carrazeda de Ansiães
Oliveira de Frades
Santa Cruz
Idanha-a-Nova
Beja
Odivelas
Ponte de Lima
Torres Vedras
Moura
Aljezur
Barreiro
São Brás de Alportel
Tarouca
Santana
Lamego
Sabugal
Proença-a-Nova
Porto Santo
Alcanena
Borba
Odemira
Melgaço
Tabuaço
Seixal
Paços de Ferreira
Marco de Canaveses
Póvoa de Varzim
Penela
Porto Moniz
Vila de Rei
Oliveira do Bairro
Vila Verde
Oliveira do Hospital
Pinhel
Vila Nova de Foz Côa
Celorico da Beira
Baião
Vila do Porto
Praia da Vitória
São João da Madeira
Vila Franca do Campo
Alenquer
Figueira da Foz
Caminha

04.05.2018
28.02.2018
27.02.2018
20.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
30.04.2018
04.06.2018
22.06.2018
27.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
30.06.2018
24.09.2018
25.10.2018
22.12.2018
23.01.2019
28.03.2019
29.03.2019
18.03.2019
22.04.2019
26.04.2019
19.06.2019
27.06.2019
27.04.2019
26.02.2018
27.04.2019
27.09.2019
27.09.2019
22.02.2019
24.04.2018
30.04.2019
27.06.2019
29.11.2019
26.04.2018
20.02.2020
20.12.2019
28.02.2020
27.02.2020
27.09.2019
27.02.2020
24.06.2016
24.06.2020
28.02.2020
19.06.2020
26.09.2020
21.09.2020
25.09.2020
08.10.2020
04.12.2020
12.12.2020
18.12.2020
18.12.2020
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Maioria
Maioria
Unanimidade
Maioria
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade e aclamação
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Maioria
Maioria
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Maioria. Unan. em 25.09.20
Unanimidade
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Maioria
Unanimidade
Unanimidade
Maioria
Unanimidade

3. Serviços da ANAM
3.1.

Sede e Meios

A sede continua na Rua Professor Bento de Jesus Caraça, 248-1º, agora na Sala 18.
A Direção da ANAM decidiu atribuir à Sala de reuniões das novas instalações, o nome do
MENTOR e primeiro Presidente da ANAM, Dr. José Manuel Pavão.
A inauguração contou com a presença do homenageado, de Autarcas e Amigos.

Clique para ver todas as fotografias ou aceda através do link: https://bit.ly/3bHwRpi
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3.2.

Assessoria Jurídica

Correspondendo às várias solicitações apresentadas pelas Assembleias Municipais, é com
grande satisfação que afirmamos ter conseguido dar resposta, em tempo útil, às questões
colocadas. Na tabela que inserimos, poderá constatar-se a variedade de assuntos tratados ao longo
ano.

Clique para aceder a todos os pareceres jurídicos ou aceda através do link: ww.anam.pt/servicos
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3.2.1. Síntese Jurídica e Clipping de Notícias

Com o intuito de compilar a legislação que possa ser mais do interesse dos Eleitos Locais, bem
como as notícias que a imprensa vai publicando sobre as autarquias, foram remetidas,
quinzenalmente, às Assembleias Municipais, durante o ano, por 26 vezes.
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3.3.

Comunicação, Imagem e Marketing

3.3.1. Comunicação

O presente relatório reúne informação sobre o trabalho desenvolvido pela Multicom para a
ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais entre janeiro e dezembro de 2020.
As ações de assessoria mediática e de relações públicas são mencionadas neste documento
assim como o trabalho de back office que sustenta as ações.
O trabalho de back office compreende contactos telefónicos e por email; elaboração de base
de dados; convites aos meios de comunicação social; negociação de temas com jornalistas;
elaboração de relatórios; elaboração e envio de comunicados de imprensa; monitorização de
clipping; elaboração de orçamentos; apoio no desenvolvimento de eventos; e pesquisa de natureza
diversa para a implementação da comunicação.
Neste âmbito estes foram os eventos promovidos pela ANAM, e que foram sujeitos a ações
de comunicação junto dos meios de comunicação social:

ANAM em diálogo:
•
•
•
•
•

Castelo Branco (17 de janeiro)
Guarda (14 de fevereiro)
Madeira (29 de fevereiro)
Açores (9 de maio)
Bragança (3 de julho)

Outras iniciativas ANAM e CVEL:
•
•
•
•
•
•

Apresentação do Centro de Valorização de Eleitos Locais (Castelo Branco, 17 de janeiro).
Conselho Geral da ANAM (Trofa, 27 de junho).
Webinar “Poderes orçamentais e financeiros da Assembleia Municipal em tempos de pandemia”
(16 de julho).
Webinar “Contratação Pública: O planeamento estratégico” (23 de julho).
Congresso da ANAM (Braga, 19 de setembro).
Webinar “Órgãos do Poder Local | Município: Assembleia e Câmara | O que são, como funcionam e
para que servem?” (13 de novembro).

Em relação trabalho desenvolvido pela Multicom no âmbito da divulgação dos eventos ANAM
destaca-se:
•
•
•

Elaboração e atualização de base de dados (tendo em conta a temática e a localização dos
respetivos eventos).
Atualização de Dossier de Imprensa.
Contacto com os convidados de cada conferência para solicitação de informações e
declaração para inclusão no comunicado de imprensa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração de comunicado de imprensa para cada evento.
Envio de convite aos meios de comunicação social (nacionais e regionais, imprensa, online,
rádio, Lusa, TV).
Follow up de presenças e negociação de trabalhos/entrevistas.
Follow up com os meios de comunicação pós evento.
Sugestão de propostas de abordagens e entrevistas aos jornalistas.
Coordenação de entrevistas com meios de comunicação social.
Coordenação de entrevistas com agência Lusa.
Pesquisa de notícias.
Envio de notícias pós-evento.
Elaboração de relatório de atividades e clipping.

Comunicados de imprensa divulgados à comunicação social:
ANAM apresenta Centro de Valorização de Eleitos Locais (Janeiro).
Associação Nacional de Assembleias Municipais reclama regulamento uniforme no país
(Janeiro).
ANAM debate políticas educativas de base local (Fevereiro).
Associação Nacional de Assembleias Municipais reunida com ministra da Coesão Territorial:
«Pode contar com as Assembleias Municipais como eco das políticas públicas» afirma o
presidente da ANAM (Fevereiro).
Reforço institucional das Assembleias Municipais e políticas educativas em destaque no
evento da ANAM (Fevereiro).
ANAM aborda os poderes das Assembleias Municipais em tempos de crise (Maio).
ANAM e os poderes das Assembleias Municipais em tempos de crise: medidas excecionais e
temporárias de resposta à COVID-19 (Maio).
ANAM fecha ciclo de diálogos com Assembleias Municipais e debate caminhos a percorrer
pós pandemia (Junho).
Associação Nacional de Assembleias Municipais debate implementação de Comissão
Permanente e Provedoria do Cidadão (Junho).
Associação Nacional de Assembleias Municipais reúne em Conselho Geral na Trofa (Junho).
ANAM organiza webinar no âmbito do tema “Contratação Pública: o planeamento
estratégico” (Julho).
ANAM realiza webinar sobre poderes financeiros das Assembleias Municipais em tempos de
pandemia (Julho).
ANAM realiza 2º Congresso Nacional (Julho).
ANAM debate planeamento de estratégias em tempos de pandemia (Julho).
ANAM pede reconhecimento dos princípios de autonomia para as Assembleias Municipais
(Setembro).
Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais participa em webinar sobre
os órgãos do poder local (Novembro).
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Entrevistas realizadas:
Entrevista jornal “Reconquista” | Dr. Ferreira Ramos, no âmbito da iniciativa “ANAM em
Diálogo”, Castelo Branco (15.01.2020).
Entrevista Lusa Açores | Albino Almeida, no âmbito da iniciativa “ANAM em diálogo”, Açores
(08.05.2020).
Entrevista Lusa | Albino Almeida, no âmbito da proximidade do Poder Local em tempos de
Covid-19 (08.06.2020).
Entrevista Lusa | Albino Almeida, no âmbito da realização do Conselho Geral da ANAM
(25.06.2020).
Entrevista Lusa | Albino Almeida, no âmbito do Congresso da ANAM (03.09.2020).
Entrevista Jornal Económico | Albino Almeida, no âmbito do Congresso da ANAM
(14.09.2020).
Entrevista Público | Albino Almeida, no âmbito do Congresso da ANAM (17.09.2020).
Entrevista Expresso | Albino Almeida, no âmbito do Congresso da ANAM (18.09.2020).
Entrevista Rádio Observador| Albino Almeida, no âmbito do Congresso da ANAM
(18.09.2020).
Entrevista Porto Canal| Albino Almeida, no âmbito da importância das Assembleias
Municipais no apoio à população em tempos de pandemia (02.12.2020).

Notícias e ROI
ROI – 95 notícias = 88.220.030€

24
Imprensa

3
Televisão
e Rádio

95
5
Lusa

11

63
Online e
Redes
Sociais

CLIPPING (alguns exemplos)

Jornal da Madeira – 28.02.2020

RTP Madeira – 29.02.2020

Tribuna da Madeira – 28.02.2020
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Açoriano Oriental – 09.05.2020

Jornal de Notícias – 16.07.2020

Público – 21.09.2020

Correio do Minho – 17.09.2020

Público – 19.09.2020

Jornal Económico – 18.09.2020
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Rádio Observador – 18.09.2020
Expresso – 28.09.2020

Porto Canal, Manhã Informativa – 02.12.2020
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3.3.2. Som e Imagem
“Uma imagem vale mais do que mil palavras”, mas até as palavras merecem ser gravadas,
por isso a NativeWeb - Agência de Marketing Digital está presente nos grandes momentos da
história da ANAM para uniformizar e simplificar o processo de captação de imagem e som dos
eventos realizados pela ANAM e assim permitir os processos de divulgação, promoção de relações
institucionais, bem como deixar registado e público o trabalho e contributo realizado pela ANAM na
história da democracia e do poder local.
Este ano apresentou-se desafiante com uma grande alteração nos eventos face às condições
impostas pela pandemia que atingiu o mundo inteiro. Assim, a Nativeweb criou as condições
necessárias para a ANAM manter a sua atividade, desde a ANAM em teleDiálogo nos Açores,
Webinars ANAM e CVEL, assim como as reuniões com Ministros e Secretários de Estado, Reuniões
de Direção e Conselhos Gerais em formato de videoconferência ou híbrido.
Conselho Geral - Trofa

Reunião de Direção - Mafra

Mesmo com estas adaptações, as atividades e eventos continuaram a ser divulgadas em
fotografias, vídeo ou som, mantendo uniformidade, consistência e tempos de edição, publicação e
divulgação curtos. Em 2020, soma-se ao arquivo da ANAM mais uma produção extensa de imagem
com centenas de fotografias e e dezenas de vídeos. Para além da recolha de fotografias, vídeos e
som dos eventos foram também captadas e divulgadas intervenções de vários protagonistas de cada
iniciativa, tais como conferencistas, Presidentes, professores, membros do Governo, entre outros,
assim como reportagens televisivas sobre ou com intervenção da ANAM, editadas para divulgação.
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3.3.3. Site ANAM e Emails Institucionais
O site oficial da ANAM é a fonte de distribuição da informação da sua atividade, não numa
ótica de proximidade como são as suas redes sociais, mas sim numa ótica de credibilidade
institucional e fácil acesso à informação. Esta foi em 2020 constantemente atualizada sem perder o
foco na organização da informação e sem comprometer a facilidade de acesso dos eleitos locais,
dos parceiros institucionais e da imprensa, de modo célere, ficarem a conhecer a ANAM e todo o
seu caminho.
Além da manutenção da responsividade do site a todos os dispositivos móveis e às
atualizações nos browsers (navegadores de internet), a manutenção do site em 2020 necessitou de
uma ampliação dos servidores e alojamento, para sem falhas e quebras ser capaz de suportar os
Gigabytes de informação transacionada, assim como a ampliação das caixas de email. As assinaturas
das caixas de email foram, via linguagem html, adaptadas aos eventos em curso.

No ano de 2020, o sítio da internet www.anam.pt teve um bom desempenho e um
crescimento sustentado no número de visitantes e na informação acedida pelos utilizadores, como
se observa nas estatísticas representadas nos gráficos abaixo. Este crescimento, também
potenciado pela divulgação das atividades nas redes sociais e pela melhor posição do site nos
motores de busca, revela que a ANAM está cada vez mais perto de todos.
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3.3.4. Marketing Digital
O caminho nas redes sociais iniciou-se em 2019 e o ano de 2020 foi de consolidação e
crescimento. Atualmente, a ANAM dispõe de Facebook Institucional, LinkedIn, Youtube e Vímeo.
Esta última foi criada este ano para fazer face à necessidade de disponibilização de conteúdos de
acesso apenas com senha, nomeadamente os episódios de Cidadania Financeira do economista
João Barroso, conferências a disponibilizar a apenas associados e ainda reuniões privadas,
nomeadamente a reunião da Direção da ANAM com a Exma. Ministra Doutora Alexandra Leitão e
Exmo. Secretário de Estado, Dr. Jorge Botelho.
As redes sociais manifestaram-se ainda de importância acrescida num contexto de situação
pandémica, pois permitiu a proximidade com o público em geral e principalmente com os Eleitos
Locais, destacando-se, como exemplo, a transmissão em direto no Youtube e no Facebook que
permitiu acompanharem o 2º Congresso da ANAM à distância.
O Facebook é a o meio preferencial, que juntamente com o motor de pesquisa Google, é o
principal meio que direciona os utilizadores ao sítio oficial da internet (www.anam.pt), assim como
a ligações de elevada importância de parceiros institucionais ou a notícias sobre a atividade da
ANAM publicadas pelos meios de comunicação social locais, permitindo a sua difusão a nível
nacional, como é o caso dos dois exemplos seguintes no Porto Canal e na RTP Madeira.

Esta é ainda a rede que serve de principal fonte de partilha da atividade desde os própios
elementos da ANAM aos simpatizantes e outras instituições, tal como se vê nas imagens seguintes,
as partilhas do Presidente da Assembleia Municipal de Gaia e Presidente da Direção da ANAM,
Albino Almeida, da Presidente da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos e membro do
Conselho Geral da ANAM, Catarina Gasptar, do Presidente da Assembleia Municipal do Machico e
Presidente do Congresso e Conselho Geral da ANAM, João Bosco Castro, assim como a partilha no
facebook oficial do Grupo Parlamentar do CDS diretamente do facebook da ANAM as fotos tiradas
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e partilhadas pela NativeWeb aquando da entrega das conclusões do 2º Congresso da ANAM na
Assembleia da República aos grupos parlamentares dos vários partidos.

O Youtube é uma rede social de conteúdo de vídeo e entre os vários vídeos partilhados ao
longo de 2020, destaca-se a mensagem de Natal do Presidente da ANAM, difundida posteriormente
pelas plataformas de envio massivo e com grafismo de correio eletrónico, chegando às 3800
visualizações.
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Os números também valem mais do mil palavras e, como tal, verifica-se que a página de
Facebook oficial da ANAM cresceu em 2020 quase 100% face aos seguidores da página a 31 de
dezembro de 2019. Nesta rede social contabilizam-se em 2020 um total de 146 publicações,
nomeadamente 88 publicações de conjuntos de fotografias, 17 vídeos, 40 ligações externas e 1
texto.

Com um orçamento muito contido ao nível de publicidade, que serviu apenas como
pequenos estímulos de arranque a certas conteúdos que se considerou de maior relevância fazer
chegar aos utilizadores desta rede social, conseguiu-se alcances na ordem dos milhares que são
bastante positivos para uma associação recente nas redes sociais e com um público e objeto
específico como é o da ANAM.

Observa-se que setembro, no período circundante ao 2º Congresso foi a altura de maior
alcance e interações ao nível de reações, comentários e partilhas. Destaca-se ainda o mês de maio,
altura do aniversário da ANAM, o qual também teve um pico de reações.
Por fim, destaca-se as cinco publicações com maior alcance neste ano de 2020, sendo a
mensagem de Sua Excelência, O Presidente da República, a publicação com maior alcance (12.100
utilizadores), seguida da transmissão em direto do 2º Congresso, do alerta sobre a aplicação do
conteúdo da declaração de estado de emergência para os órgãos deliberativos e executivos do
Poder Local, da videoconferência transmitida em direto no Facebook do Professor Pedro Mota e
Costa durante o evento “ANAM em teleDiálogo – Açores” e, em quinto, a publicação da notícia do
jornal Observador sobre o Roteiro de Boas Práticas.
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3.4.

Centro de Valorização de Eleitos Locais (CVEL)

O ano de 2020 foi projetado cheio de enormes expectativas.
A ideia do CVEL tinha sido concebida no final de 2019.
Foi delineado um questionário em que se avaliava quais os temas centrais para cuja discussão
os PAM’s e as Assembleias Municipais estavam mais direcionados e chegou-se a organizar um
calendário ambicioso de realização de sessões presenciais.

Entretanto, em Janeiro de 2020, logo no início do ano, era celebrado o Protocolo com a
AEDREL, entidade conhecida e reconhecida no mundo autárquico, liderada pelo Professor Cândido
de Oliveira.
Desse Protocolo resultava uma alteração significativa na Revista das Assembleias Municipais
que se passará a chamar Revistas das Assembleias Municipais e dos Eleitos Locais e que passará a
contar no Conselho de Redação com a participação do Coordenador do CVEL Manuel Ferreira
Ramos.
A intenção era, foi aproximar das AM’s, dos PAM’s e dos eleitos à RAMEL tendo, alguns
números, sido distribuídos gratuitamente a todos os PAM’s.

O CVEL, de resto, só na ANAM em Diálogo em Castelo Branco foi apresentado tendo aí sido o
ponto central da sessão realizada com todos os PAM’s do Distrito.

21

Ainda em Janeiro o CVEL e a ANAM alargaram o seu âmbito na rede académica assinando
protocolos quer com a Universidade de Coimbra quer com o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra.
Esse alargamento tem como objetivo criar uma rede de colaboração com a Academia
facilitando a transmissão de conhecimento teórico à prática autárquica e permitindo à Academia
também refletir acerca da realidade.

Em 14 de Fevereiro na Guarda a sessão CVEL foi protagonizada pelo Professor António
Rochette que abordou a questão da “Transferência de competências na área da Educação”.
Já em 29 de Fevereiro, na Madeira, a sessão contou com a presença do Professor Luís de Sousa
que discorreu acerca da “Da cortesia de quem governa ao direito de quem opõe: a evolução do
Estatuto do Direito da Oposição nos Municípios Portugueses”.
Fruto desse inquérito agendaram-se e realizaram-se duas sessões do CVEL presenciais coorganizadas com as Assembleias Municipais de Castro Daire e de Anadia, acerca de Poderes
Orçamentais das Assembleias Municipais, tendo contado com a participação dos Professores Hugo
Flores da Silva e Joaquim Cardoso da Rocha.
Logo após o CVEL viu-se confrontado com a impossibilidade prosseguir com o planeamento
projetado e reconfigurou, em estreita ligação com a Comunicação, a passagem ao formato de
Webinars.

É assim que em Maio, se realiza um primeiro Webinário subordinado ao tema “As Assembleias
Municipais e os seus poderes em tempo de crise” com o Professor Pedro Mota e Costa.
Em Junho, e logo após o anúncio da criação de um roteiro de boas práticas, o CVEL realiza uma
sessão acerca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com o Professor José Fidalgo
Gonçalves, encorpando o protocolo com a Universidade Católica e com o CESOP. Em 27 de Junho,
no Conselho Geral da Trofa foi realizado novo Webinário sobre “Os direitos da oposição em tempo
de pandemia” com o Mestre Luís Almeida.

Junho foi ainda o mês de preparação quer do Conselho Geral quer do Congresso e a ultimação
do Anuário, publicação marcante na história da ANAM resultante de um protocolo estabelecido com
a Diário de Bordo.
Em 3 Julho, em Bragança, a conferência CVEL foi protagonizada por Cristina Azevedo com uma
intervenção subordinada ao tema “O que nos ensinou a pandemia no âmbito do planeamento
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estratégico – Caminhos a percorrer” e contou com a participação do Secretário de Estado do
Planeamento, José Gomes Mendes.
Ainda em Julho o CVEL desenvolveu, em parceria com a AEDREL, primeiro, Webinário
“Poderes Orçamentais da Assembleia Municipal em tempos de pandemia” com o Professor Joaquim
Freitas Rocha e depois com o Dr. Carlos Batalhão “Contratação Pública: O planeamento Estratégico”.

Setembro ficou marcado pela realização do Congresso da ANAM e o último trimestre foi de
consolidação de publicações, de protocolos (ressalta o do ISEC) e de articulação quer com membros
do governo quer com grupos parlamentares.
Neste último trimestre decidiu-se também centrar a intervenção em objetivos ANAM/CVEL
disseminados a partir de entrevistas e artigos do Presidente da Direção ou na sua participação em
múltiplos debates com parceiros ANAM.

Para além disso, a ANAM e o CVEL iniciaram uma produção editorial, em colaboração com a
AEDREL que permitiu a reedição dos Eleitos Locais, de Maria José Castanheira Neves.

Em resumo, este primeiro ano de atividade do CVEL, marcado pela pandemia, resultou, crêse, num importante marco no caminho a fazer na Valorização de Eleitos. Foi possível o redirecionar
de plano, foi internalizada capacidade e competência tecnológica, foram delineadas pistas e
objetivos a concretizar em 2021.
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4. Eventos
4.1.

II Congresso

Marcado pela presença de mais de cem presidentes de Assembleia Municipal de todos os
distritos do continente e das regiões autónomas, o Congresso iniciou-se com a projeção de uma
declaração Sua Excelência, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Realçando a importância das Assembleias Municipais como «órgãos fundamentais do poder
local e essenciais no estado democrático», o Presidente da República, referiu que estas aproximam
as instituições dos cidadãos, «criando uma maior proximidade com os autarcas», permitindo, assim,
resolver os problemas das pessoas de forma justa. Para Marcelo Rebelo de Sousa, as Assembleias
Municipais assumem agora um papel de maior relevância, tendo em conta «o processo de
descentralização que deve correr bem.»

Moção
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Jorge Botelho, Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, em
representação da Ministra da Descentralização e da Administração Local, iniciou a sua intervenção
destacando a importância das autarquias locais como sendo «essenciais e determinantes para o
bem-estar das populações devido à proximidade e ao conhecimento da realidade de cada localidade.
A maior capacidade das autarquias local deve ser, assim, acompanhada pelo reforço de boas
práticas».
Acreditando profundamente no trabalho das Assembleias Municipais, o Secretário de Estado
realçou o seu «papel essencial no processo de participação física e de fiscalizador do executivo local,
assim como da promoção da cidadania.» Por outro lado, reforçou também que «a ANAM é uma
associação que não se criou para estar contra ninguém, mas sim em nome do interesse nacional, já
que estamos a falar de uma instituição que existe para fazer um trabalho integrado, pedagógico e
de harmonização de regimentos, fundamentais para se darem passos seguros no caminho da
transparência.»
Conforme referiu Jorge Botelho, o desafio do poder local é o reforço gradual das suas
competências e condições, e nesse sentido «ao transferirmos para as autarquias serviços que
proporcionem uma maior proximidade com as pessoas estaremos aptos para dar uma melhor e mais
eficaz resposta à população e aos desafios que se se avizinham. Para isso, temos de criar e
aprofundar condições para que os municípios possam desempenhar com segurança esse papel,
proporcionando-lhe mais competências. É isso que estamos a fazer através da descentralização.»
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5. Prémios ANAM

Desenvolvido pela ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais, os “Prémios
ANAM” foram criados com o objetivo de reconhecer, no plano nacional, estudos, artigos, trabalhos
de investigação científica e jornalística e trabalhos de âmbito escolar relacionados com matérias
que valorizem e dignifiquem as Assembleias Municipais e o seu papel na organização democrática
dos municípios. Esta distinção desenvolve-se nas seguintes categorias:
•

Prémio “boas práticas” nas Assembleias Municipais

O prémio reconhece o trabalho das Assembleias Municipais existentes, na promoção das boas
práticas no seu funcionamento e seu impacto local na relação com os munícipes, tendo os seguintes
critérios de seleção: prática inspiradora, envolvimento efetivo de toda a comunidade e continuidade
do projeto no tempo.
1º Prémio: Assembleia Municipal de Ourém

Albino Almeida entrega o prémio ao PAM de Ourém, João Moura

Ver Candidatura
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Menções Honrosas
Assembleia Municipal da Trofa

Foi entregue pelo Presidente da Mesa do Congresso, João Bosco de Castro, à PAM da Trofa, Isabel Cruz

Ver Candidatura
Assembleia Municipal de Tarouca

O PAM de Tarouca recebe o prémio das mãos do Presidente do Conselho Fiscal, José Bizarro

Ver Candidatura
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•

Prémio trabalhos de âmbito escolar

A participação dos jovens nos processos de tomada de decisão que afetem a sua vida é
essencial para o seu desenvolvimento enquanto cidadão ativos e conscientes dos seus direitos e
deveres. As escolas devem desempenhar um papel fundamental, como espaços de prática onde os
jovens e demais elementos da comunidade escolar – docentes e pessoal não docente, pais e
encarregados de educação possam adquirir e reforçar conhecimentos e experiências de cidadania.
Neste contexto, são privilegiados trabalhos ou atitudes originais que contribuam para o
desenvolvimento e promoção da cidadania e participação democrática no seio da comunidade
escolar e local. Nesta classe, o critério de seleção inclui a inovação política e social, a aproximação
efetiva às Assembleias Municipais e a continuidade do projeto noutros anos.

1º Prémio: Externato João Alberto Faria
Arruda dos Vinhos

Ver Candidatura
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Menções Honrosas
Agrupamento de Escolas de Ferreira de Castro
Oliveira de Azeméis

Ver Candidatura

Agrupamento de Escolas de Dr. Manuel Gomes de Almeida
Espinho

Ver Candidatura

O Professor Cândido de Oliveira, Presidente da AEDREL, entrega o Prémio à PAM de Espinho,
Filomena Maia, em representação do Agrupamento de Escolas.
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•

Prémio Dr. José́́ Manuel Pavão

O prémio destina-se a distinguir pessoas e entidades, autoras de estudos e trabalhos de
investigação académica e jornalística que, no ano civil imediatamente anterior aquele a que o
prémio se reporta, se tenham destacado na difusão dos direitos e liberdades fundamentais, reforço
dos valores democráticos e valorização do poder local nomeadamente da assembleia municipal.

Luís Almeida

Luís de Sousa

O Presidente Albino Almeida, entregou o Prémio ao Mestre Luís Almeida. O fundador da
ANAM, José Manuel Pavão, fez a entrega ao Professor Luís de Sousa.
O júri que atribuiu os prémios ANAM aos participantes das diversas categorias reuniu via
sistema híbrido videoconferência-presencial em Braga e era composto pelo Presidente da ANAM,
Albino Almeida, pelo Secretário-geral da ANAM, António Afonso, pelo Professor Adriano Pimpão e
pela PAM de Braga, Hortense Santos.

Consulte aqui o Regulamento
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6. Protocolos

Continuamos a estabelecer pontes de contacto e bases de apoio que nos habilitem a prestar
um serviço de qualidade às Assembleias Municipais, dotando-as de meios para melhor desempenho
das suas funções. Durante este período e apesar das contingências, foram celebrados Protocolos
com a seguintes Entidades (na versão digital, clique no título ou imagem para consultar protocolo):
•

03.01.2020 – Associação de Estudos de Direito Regional e local - AEDREL

•

06.01.2020 - Universidade de Coimbra

•

06.01.2020 – ISCAC – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
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19.09.2020 – Rede Europeia Contra a Pobreza (EAPN)

12.11.2020 – Instituto Superior de Educação e Ciências ISEC Lisboa

25.11.2020 – Diário de Bordo
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24.11.2020 – SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social

Clique para aceder a todos os protocolos ou aceda através do link: ww.anam.pt/sobre/#protocolos

7. ANAM em Diálogo

Terminou-se durante o primeiro semestre o contacto com os distritos e com as Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.
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7.1.

Conferências e Oradores

Como habitualmente, no âmbito das reuniões “ANAM em Diálogo”, tivemos uma conferência
cujos temas e oradores, foram os seguintes:
Data

Local

Assunto

Orador

17.01.2020

Castelo Branco

Apresentação do Centro de
Valorização de Eleitos Locais
(CVEL) e das iniciativas
programadas para breve.

14.02.2020

Guarda

Planear políticas educativas a
partir das realidades locais.
Constatações e desafios.

ANTÓNIO ROCHETTE CORDEIRO

29.02.2020

Funchal

Da cortesia de quem governa ao
direito de quem opõe: a
evolução do Estatuto do Direito
da Oposição nos Municípios
Portugueses.

LUÍS DE SOUSA

09.05.2020

Açores

As Assembleias Municipais e os
seus poderes em tempos de crise

PEDRO MOTA E COSTA

Bragança

O que nos ensinou a pandemia
face à emergência da
Regionalização.

CRISTINA AZEVEDO

03.07.2020
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MANUEL FERREIRA RAMOS

8. Reuniões
8.1.

Conselho Geral

O Órgão Social mais importante entre Congressos reuniu duas vezes. A primeira em
27.06.2020, compatibilizando a participação presencial, na Trofa, com a utilização das plataformas
digitais. Em 19 de dezembro voltou a reunir para aprovação do Plano de Atividades de 2021.

Ordem de trabalhos de 27.junho.20, no FORUM TROFA XXI
1. Informações do Presidente da Mesa do Conselho geral;
2. relatório de Atividades e Contas de 2019;
3. Proposta de criação da Comissão permanente nas Assembleias Municipais;
4. Alteração estatutária (sócios honorários);
5. Normas de Controlo Interno;
6. Análise da proposta “Parte II – Livro Verde para a reforma da democracia municipal e valorização
do papel das Assembleias Municipais;
7. Outros assuntos de interesse geral.
A ANAM realizou mais um Conselho Geral, desta vez no modelo presencial e com
videoconferência, possibilitando a participação dos membros da ANAM por todo o país. O
Presidente do Conselho Geral, João Bosco e Castro, Presidente da Assembleia Municipal do Machico
da Região Autónoma da Madeira, dirigiu os trabalhos por videoconferência com a qualidade de
sempre. Assessorado pelo PAM de Bragança, Luís Afonso, PAM da Horta (RA Açores), Teresa Ribeiro
e PAM de Belmonte, Paulo Borralhinho. O Município da Trofa acolheu o Conselho Geral da ANAM
no auditório do Fórum Trofa XXI, pelo que se impõe um sentido agradecimento à Senhora
Presidente da Assembleia Municipal da Trofa, Isabel Cruz, vice-Presidente da Direção da ANAM e à
sua excelente equipa de apoio. Foram analisados, discutidos e votados os seguintes assuntos:
Relatório de Atividades e Contas de 2019, proposta de criação de uma Comissão Permanente nas
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Assembleias Municipais, alteração estatutária, as Normas de Controlo Interno e a proposta de
alteração dos escalões das quotas. Merece destaque o facto de que todos os documentos foram
aprovados por unanimidade. Sentimo-nos confortados e essa posição comum dá-nos força para
prosseguirmos o caminho da dignificação das Assembleias Municipais. Juntos iremos mais longe!
Reunida em Conselho Geral, na Trofa, a ANAM juntou diversos associados para debater e
apresentar alguns dos assuntos que marcam a atualidade desta associação.
Um dos grandes temas em destaque, introduzidos pelo presidente da ANAM, Albino Almeida,
no início do evento foi a questão da criação de uma Provedoria do Cidadão que neste tempo de
confinamento adquiriu uma maior importância junto da comunidade: «Nestes tempos de pandemia
as Assembleias Municipais (AM) têm tido um papel de grande relevância junto das comunidades
locais, nomeadamente porque lhes foram chegando informações, relatos de determinadas
situações, opiniões e até algumas críticas que foram depois transmitidas à Câmara. É nesse sentido
que consideramos que a criação de uma Provedoria do Cidadão autónoma faria aqui todo o sentido,
até porque, na maioria das vezes as Assembleias Municipais são o derradeiro local a que os cidadãos
recorrem para pedir ajuda e apoio na resolução de algum problema pendente», sublinha. Por outro
lado, o presidente da ANAM, salientou também que o surto pandémico originou que muitas das
reuniões das AM fossem realizadas por videoconferência impossibilitando que os munícipes
tivessem acesso aos seus conteúdos, e nesse âmbito, mais uma vez, «temos que destacar o papel
das AM como veículo transmissor das ideias dos cidadãos, por isso é tão importante a
implementação desta Provedoria.»
Outro dos assuntos em destaque neste Conselho Geral, prendeu-se com a criação de
Comissões Permanentes nas Assembleias Municipais que vai possibilitar um maior contacto com a
autarquia assim como uma maior dignidade às mesmas, como explica Albino Almeida: «O que
pretendemos com a implementação destas Comissões é ganhar legitimidade e dignidade, o que só
poderá acontecer, nesta altura de exceção, se as AM se aproximarem do funcionamento existente
na Assembleia da República. O objectivo é que estas Comissões traduzam a realidade do plenário
em termos de representatividade através de um número de pessoas que garanta uma participação
robusta e que tenha poder para tomar decisões. Com isto, a ANAM quer dar um passo em frente
em termos de responsabilidade, qualidade e autonomia.»
Por fim, a análise da proposta “Parte II – Livro Verde para a reforma da democracia municipal
e valorização do papel das Assembleias Municipais”, levou a vários trocas de impressões entres os
participantes e a uma reflexão sobre a constituição das Assembleias Municipais. Albino Almeida deu
nota da recente reunião com o Presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, esperando ser possível
construir uma sólida relação de parceria trilhando um caminho comum no reforço do Poder Local,
das assembleias capacitando cada vez mais todos os eleitos.
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A 19 de dezembro de 2020, o Conselho Geral da ANAM, realizou-se via videoconferência, face às
limitações que exigem estes tempos de pandemia

Ordem de trabalhos de 19.dezembro.20, no Google Meet – VideoConferência:
1 - Informações do Presidente da Mesa do Conselho Geral;
2 - Plano de Atividades e orçamento para 2021;
3 - Escalões de Quotas para 2021;
4 - Outros assuntos de interesse geral.
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8.2.

Direção

Nos termos estatutários a Direção reuniu mensalmente. Indicam-se, seguidamente, as datas,
locais, os assuntos agendados e as presenças:

Data

2020.01.17

2020.02.14

2020.03.12

Local

Castelo Branco
(Hotel Rainha D.
Amélia, Arts &
Leisure)

Guarda (Hotel
Vanguarda &
Family)

Amadora (Sala
da Assembleia
Municipal)

Ordem de Trabalhos
1.
Informações sobre: a) assuntos
administrativos e financeiros; b)
comunicação; c) iniciativas a divulgar;
2.
Proposta de alteração da
calendarização de reuniões e eventos para o
1º. semestre 2020;
3.
“Prémios ANAM” – estratégia
comunicacional e de divulgação para 2020;
4.
Programação das atividades do CVEL
para o primeiro semestre;
5.
II Congresso Nacional: marcação
reunião Comissão Organizadora, abordagem
genérica sobre a estrutura, orçamento,
patrocínios;
6.
Outros assuntos.6.1. Primeira
abordagem sobre a avaliação dos Inquéritos
remetidos aos PAM’s.
1. Informações sobre: a) assuntos
administrativos e financeiros; b)
comunicação; c) iniciativas a divulgar;
2.Proposta de adesão ao Instituto Fontes
Pereira de Melo;
3. Protocolo a celebrar com a ANQUEP;
4.Consolidação orgânica da ANAM;
5. Outros assuntos.5.1.Escritura de alteração
estatutária; 5.2. II Congresso Nacional.
1. Informações sobre: a) assuntos
administrativos e financeiros; b)
comunicação; c) iniciativas a divulgar;
2. Relatório de Atividades e Contas do ano
2019;
3. carta “conforto” Candidatura FCT/ICS –
ULisboa;
4. II Congresso Nacional 23 de maio 2020:
abordagem geral, programa, inscrições,
patrocínios e outros;
5.Outros assuntos.
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Presenças

Albino Almeida
Luís Castelhano
João Vieira
Elisabete Oliveira
Romana Romão
Eulália Teixeira
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos

Albino Almeida
João Vieira
Elisabete Oliveira
Romana Romão
Eulália Teixeira
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos
Albino Almeida
Luís Castelhano
João Vieira *
Elisabete Oliveira
Romana Romão *
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos
CC José Pinto de Sá
C.F José Bizarro
C.F. Miguel Paiva
*Não participaram
presencialmente, como estava
previsto, mas informaram de que
davam a sua aprovação aos
documentos distribuídos.

2020.04.16

2020.05.26

1.Informações sobre:
a) Ratificação de todas as decisões após
reunião da Amadora;
b) Assuntos administrativos e financeiros;
c) Comunicação;
Videoconferência
d) Iniciativas a divulgar;
e) Inquérito CESOP;
f) Livro Estatuto Eleitos Locais;
g) Proposta de Grupo de Acompanhamento e
alterações da legislação.

1. Informações sobre:
a) Decisões após reunião de 16.04.2020;
b) Assuntos administrativos e financeiros;
c)Comunicação;
d)Iniciativas a divulgar;
2. Prémios ANAM 2020 – Proposta para
atribuição Prémio “Dr. José Manuel Pavão”;
3. II Congresso Nacional em12 de Setembro
de 2020: abordagem geral, programa,
inscrições, patrocínios e outros;
3.1 Proposta Regulamento do Congresso;
4. Posição da ANAM em face da
comunicação da DGAL;
5. Proposta de criação da Comissão
Videoconferência
Permanente nas Assembleias Municipais;
6. CVEL
a) Necessidade de reorientar as sessões CVEL;
b) Plataforma para conteúdos ANAM/CVEL e
sua divulgação; c) Projeto - Levantamento
Assembleias Municipais; d) Projeto Familiar
- Todos Contam Literacia Financeira; e)
CPLP- Diáspora Lusa; f) Assembleia
Municipal Jovem; g) Assinatura Digital; h)
Linha editorial; i) Carta Europeia Poder
Local;
7. Outros assuntos que os membros da
Direção entendam apresentar;
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Albino Almeida
Isabel Cruz
Luís Castelhano
Elisabete Oliveira
João Moura
José Luís Mónica
Romana Romão
Eulália Teixeira
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos
CG João Bosco de Castro
CF José Bizarro

Albino Almeida
Isabel Cruz
Luís Castelhano
João Moura
José Luís Mónica
Romana Romão
Eulália Teixeira
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos

2020.07.30

2020.09.14

1. Informações sobre:
a)
Decisões após reunião de 19.06.2020;
b)
Assuntos administrativos e
financeiros;
c)
Comunicação;
d)
Iniciativas a divulgar;
2. Prémios ANAM 2020 – Informação das
candidaturas recebidas e desenvolvimento
do processo;
3. II Congresso Nacional em Braga, 19 de
Setembro de 2020, no Altice Forum
;
3.1. Ponto da situação após divulgação do
Programa e Regulamento;
3.2. Escolha do restaurante para servir
almoço;
3.3. Documentos a apresentar pela Direção
para discussão dos congressistas;
3.4.
Outros aspetos organizativos;
Porto -Sede e
Videoconferência 4. Posição da ANAM em face da
comunicação da DGAL e do INE;
5. Escritura para alteração dos Estatutos;
6. Projetos CVEL
a) Programação do 2º. semestre;
b) Projeto Escola de Verão;
c) Projeto – Levantamento Assembleias
Municipais;
d) Projeto Familiar – Todos Contam Literacia
Financeira;
e) Assembleia Municipal Jovem;
f) Projeto Semana Europeia do Poder Local;
g) Protocolos (DGLAB/ ISEC/Archer/Somas
&Sugestões/Almedina/Comboios XXI);
h) Linha editorial;
7. Contratualização Pública: Pessoal e
Serviços;
8. Outros assuntos que os membros da
Direção entendam apresentar.
1.Informações sobre:
e)
Decisões após reunião de 30.07.2020;
f) Assuntos administrativos e financeiros;
g)
Comunicação;
h)
Iniciativas a divulgar;
2. Prémios ANAM 2020 – Informação das
decisões do Júri;
3. II Congresso Nacional em Braga, 19 de
Setembro de 2020, no Altice Forum:
Videoconferência
3.1. Ponto da situação dos inscritos e de
outros participantes no Congresso;
3.2. Proposta de Moção a apresentar;
3.3. Outros aspetos organizativos;
4. Ponto da situação dos Protocolos assinados
e proposta de novas assinaturas;
5. Outros assuntos que os membros da

Direção entendam apresentar.
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Albino Almeida
Luís Castelhano *
Elisabete Oliveira *
Romana Romão *
João Moura *
Eulália Teixeira *
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos
*Por videoconferência

Albino Almeida, Isabel
Cruz
Luís Castelhano
Elisabete Oliveira João
Moura
Romana Romão Eulália
Teixeira
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos
GMD Pedro Sá

2020.10.21

2020.11.25

2020.12.17

8.3.

1.Análise do 2º. Congresso da ANAM, no
Altice Fórum de Braga
1.1. Abordagem genérica
1.2. Balanço financeiro
1.3. Apresentação das Conclusões
2. Marcação evento na Assembleia da
República. ”Como implementar os novos
desafios do poder Local”;
Videoconferência
3. Programação CVEL;
4. Abordagem ao Plano de Atividades e
Orçamento para 2021;
5. Criação do Conselho Consultivo para as
questões do Poder Local e aprofundamento
da autonomia das Assembleias;
6. Outros assuntos que os membros da
Direção entendam apresentar.
1.nformações sobre:
a) Decisões após a reunião 21.10.2020
b) Assuntos administrativos e financeiros;
c) Comunicação;
d) Iniciativas diversas;
2. Pano de Atividades e Orçamento para
Videoconferência
2021;
3. Proposta de quotas para 2021;
4. Programação CVEL;
5. Outros assuntos que os membros da
Direção entendam apresentar.

1.Informações sobre:
a) Decisões após a reunião 25.11.2020;
b) Assuntos administrativos e financeiros;
c) Comunicação;
d) Iniciativas diversas;
2. Capacitação de Eleitos. de Eleitos. Reunião
Videoconferência
com a FEFAL;
3. Abordagem ao Plano de Atividades 2021
(1º. trimestre);
4. Conselho Geral de 19 de dezembro;
5. Protocolo celebrado com a Almedina;
6. Outros assuntos que os membros da
Direção entendam apresentar.

Albino Almeida
Luís Castelhano
Elisabete Oliveira João
Moura
José Luís Mónica
Romana Romão Eulália
Teixeira
SG António Afonso CVEL
Ferreira Ramos
GMD Pedro Sá
CC José Pinto Sá

Albino Almeida
Luís Castelhano
João Moura
José Luís Mónica
Romana Romão Eulália
Teixeira
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos
GMD Pedro Sá
CC José Pinto Sá

Albino Almeida
Luís Castelhano
Elisabete Oliveira
João Moura
José Luís Mónica
Romana Romão
SG António Afonso
CVEL Ferreira Ramos
GMD Pedro Sá

Conselho Fiscal

Os elementos deste órgão Social, Presidente José Bizarro e Miguel Paiva, participaram na
reunião de Direção de 12 de março, realizada na AM da Amadora, em que o tema dominante foi a
apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2019, tendo posteriormente elaborado o
Parecer do Conselho Fiscal.
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9. Contactos Institucionais
9.1.

Presidência da República

A ANAM esteve com Sua Excelência O Senhor Presidente da República, para apresentar as
conclusões do seu II CONGRESSO. Foi uma conversa franca em que se sublinharam os principais
caminhos para a valorização e eficácia do trabalho das Assembleias Municipais.
Em resposta à solicitação remetida ao Senhor Presidente para das Conclusões do Congresso,
com os constrangimentos da pandemia, a Delegação da ANAM, para a audiência do dia 16 de
novembro, foi constituída pelo Presidente, Albino Almeida e pelo Secretário-Geral, António Afonso.

Além de uma apresentação do historial da ANAM, foi, também, perspetivado o futuro,
designadamente a possibilidade do Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República,
para uma iniciativa de envolvimento da Juventude que se perspetiva para Maio, bem como o
Congresso que obrigatoriamente teremos que realizar após as eleições autárquicas.
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9.2.

Assembleia da República

A direção da ANAM foi recebida, em 4 de março, na 13ª Comissão da Assembleia da República
(Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local)
onde apresentou as grandes orientações das assembleias municipais de onde se destacaram as
questões relacionadas com a valorização e eficácia das assembleias municipais.
Foi apresentado um documento, que pode consultar no seguinte endereço:
https://bit.ly/3lq2XJL, abaixo, bem como especificadas as questões mais urgentes para as quais se
solicitou a adesão dos partidos com representação parlamentar.

A ANAM foi recebida na Assembleia da República pelos vários Grupos Parlamentares,
nomeadamente PSD, PCP, PS, CDS-PP, PAN e BE, aos quais foi entregue um documento com as
conclusões do II Congresso da ANAM, que teve lugar no dia 19 de setembro.

O Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Dep. Adão Silva, ex-Presidente das Assembleias
Municipais de Bragança e Macedo de
Cavaleiros, recebeu-nos com a habitual
simpatia
pelos
temas
autárquicos.
Interessante e produtiva conversa com um
dos partidos essenciais para a mudança do
quadro eleitoral. Nessa reunião falámos, com
esperança, do aprofundamento daquilo que
é o quadro legislativo atual. E apresentámos
as Conclusões do nosso Congresso que
mereceram aplauso.

43

A Deputada Paula Santos mais uma vez
inexcedível na correção e na forma como
apresenta e discute o posicionamento do PCP.
Discussão produtiva que acreditamos venha a
dar frutos com a certeza da convicção de que o
PCP reconhece ao Poder Local uma importância
indiscutível como se verificou na conversa
mantida acerca das nossas Conclusões do
Congresso.

O Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS, Dep. Luís Testa, recebeu a ANAM entre iguais não
esquecendo a sua qualidade de Presidente de
Assembleia Municipal de Portalegre. O PS,
desde sempre, deu alento à criação da ANAM.
Abordámos a forma de aprofundar a legislação
atual sempre com o objetivo de valorizar as
assembleias municipais. E avançámos com a
ideia de vir a realizar um encontro com
deputados à AR que sejam também membros
de Assembleias Municipais .A apresentação das
Conclusões do nosso Congresso mereceram
uma atenção que se assinala.

O facto da coordenadora do CDS/PP para o
poder local ser a Deputada Cecília Meireles
facilitou enormemente o diálogo estabelecido
com a Chefe de Gabinete, Otília Gomes, que
recolheu e discutiu as nossas Conclusões do
Congresso.

O PAN é um dos partidos que, não tendo
presença nas vereações, tem presença crescente
nas AM's nomeadamente dos grandes municípios.
Isso faz com que seja um dos partidos mais atentos
ao trabalho e à necessidade de reforço da
capacidade de fiscalização das Assembleias
Municipais. Uma produtiva reunião com Dep.
Nélson Silva e Dep. Bebiana Cunha, em que se
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discutiram as nossas Conclusões do Congresso, ficando prometida uma permanente troca de
impressões.
A ANAM fez questão de sublinhar o apoio de
sempre por parte do Bloco de Esquerda e
recordou a audiência concedida à ANAM na XII
Comissão então presidida pelo Deputado
Professor Pedro Soares. Na reunião mantida com
o Deputado José Maria Cardoso (também
Presidente da 11ª. Comissão e que, nessa
qualidade, esteve no encerramento do nosso
Congresso) abordámos a possibilidade de vir a
realizar um encontro com os Deputados à
Assembleia da República, também membros de Assembleias Municipais.

9.3.

Governo
Audiência com ministra da Coesão Territorial

No âmbito da valorização do poder local e de uma política de cidadania próximas das
comunidades locais, a ANAM esteve num encontro com a ministra Ana Abrunhosa, com o objetivo
de demonstrar toda a sua disponibilidade para que o debate de políticas públicas possa chegar, cada
vez mais, às populações, colocando-a também a par de algumas das suas preocupações.
Começando por defender a importância da implementação das Regiões, lei com 28 anos,
defendeu o caminho da regeneração, «mais do que as reformas», o presidente da ANAM, Albino
Almeida, sublinhou que um dos principiais objetivos deste encontro seria demonstrar à ministra Ana
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Abrunhosa, «a total disponibilidade das Assembleias Municipais em várias áreas da governação
onde se levantam questões cujas apreciações pelas Assembleias poderão ser úteis.»
Considerando que as AM são espaços privilegiados onde os cidadãos podem intervir na
discussão pública e estarem mais próximos das suas realidades locais, o presidente da ANAM
demonstrou alguma preocupação com o facto de ter constatado de forma sistemática nas iniciativas
da “ANAM em Diálogo” que «as pessoas começam a descrer da participação ativa na vida das
autarquias e nesse sentido gostaríamos de contar com o apoio do Ministério da Coesão Territorial
para que sejam as Assembleias Municipais as difusoras, eventualmente críticas, das políticas
públicas transversais junto das populações para que estas possam de facto ouvir mas também sentir
que têm voz, sendo escutadas. Para a ANAM este é o Desígnio – reforço institucional entre órgãos
do Estado – e, em simultâneo, o de valorização do Poder Local.»
Nesse sentido, Albino Almeida transmitiu à ministra da Coesão Territorial o desejo de que o
seu ministério pudesse ajudar a tornar efetivo este Desígnio de reforço institucional, tendo em
conta que o município já são dois órgãos em permanência interdependentes: deliberativo e
executivo.
«Da nossa parte pode contar com as AM como eco das políticas públicas, levando às pessoas
a informação que elas precisam de saber, colocando-as a par das políticas pensadas para a sua
região. Neste âmbito temos, por exemplo, o plano das florestas, os planos contra a violência de
género, e outros temas que de Promoção da Cidadania, deveriam ser mais conhecidos pelas
populações e tratados no âmbito local mas que não estão a ser. Encontrar sinergias entre os órgãos
políticos nacionais e locais, matéria em o Ministério da Coesão tem um programa muito relevante,
seria essencial para “desbravar este caminho” que à semelhança de políticas públicas inovadoras,
precisa de ser testado na prática política dos territórios», realça Albino Almeida.
Apresentando total disponibilidade para o apoio às Assembleias Municipais e ao seu trabalho
junto da comunidade, a ministra Ana Abrunhosa revelou que seria muito importante que o
Ministério tivesse o eco das Assembleias Municipais. Ideia que reforçou explicando que, na sua
opinião, a democracia sem instituições não existe e por isso é necessário fortalecê-las e valorizá-las.
Neste sentido, considera que é importante articular serviços, assim como estar próximo das
populações, dando-lhes conhecimento dos acontecimentos a nível local. Nesta sua intervenção deu
ainda como exemplo, o facto da própria, em tempos recentes, ter estado presente em várias
Assembleias Municipais e, nesse âmbito, reconheceu como estas podem ser relevantes para manter
os cidadãos informados e disponíveis para a envolvência da sua própria região.
Durante este encontro, Ana Abrunhosa revelou estar disponível para um trabalho conjunto,
assim como para ouvir o que as Assembleias Municipais têm para expor, tendo em conta as medidas
que a própria ANAM tem vindo a desenvolver e encarando as AM como as instituições que podem
ajudar no terreno. A terminar reforçou a sua disponibilidade e a do secretário de Estado para o que
a ANAM considerar como necessário.
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Reunião com a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública,
Doutora Alexandra Leitão e com Secretário de Estado da Descentralização e da
Administração Local, Dr. Jorge Botelho

A Direção da ANAM reuniu por videoconferência com a Doutora Alexandra Leitão, Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública, e com o Dr. Jorge Botelho, Secretário de
Estado da Descentralização e da Administração Local.
Foi uma reunião bastante profícua em que o Presidente da ANAM teve oportunidade de
apresentar várias preocupações recolhidas, junto dos Eleitos Locais, ao longo das sessões “ANAM
em Diálogo” realizadas por todo o país. A Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado revelaram uma
abertura para o diálogo contínuo com a ANAM e o apoio à continuação do caminho de dignificação
e valorização das Assembleias Municipais.
A ANAM identificou e partilhou posteriormente, a pedido da Sra. Ministra, os seguintes
pontos:
-a necessidade de se criar uma Comissão Permanente da Assembleia Municipal que nos
atrevemos a desenhar no anexo que juntamos (na AR existe uma CP e nas AM, nomeadamente
neste momento original de pandemia foi visível a sua necessidade)
-a urgência da clarificação da questão das senhas de presença revogando o despacho do então
Secretário de Estado, José́ Junqueiro, datado no tempo e que, salvo melhor opinião, para além de
legalidade duvidosa, se aplicado indefinidamente no tempo, é de extrema injustiça levando à
marcação de Assembleias Extraordinárias que, na verdade, poderão não o ser
-a densificação e o apoio à criação de meios de apoio e de suporte à atividade da Assembleia
Municipal
-a clarificação relativamente ao orçamento da AM no orçamento municipal
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-a assunção pelo ROC (revisor oficial de contas), no contrato de prestação de serviços com o
Município (revisor oficial de contas) das funções de explicitar junto da AM as linhas fundamentais
do Orçamento transformando-se assim, mal comparado, numa UTAO municipal sem encargos ao
mesmo tempo que se podem ir estudando linhas de auditoria municipal evitando assim a
judicialização da vida autárquica.
Clique para aceder ao documento apresentado ou aceda através do link: https://anam.pt/wpcontent/uploads/2020/09/Meet-com-a-Sra-Ministra-da-Modernizacao-e-DescentralizacaoAdministrativa.-1.pdf

Reunião com o Senhor Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local,
Dr. Jorge Botelho

A pedido da ANAM, reunimos com o SEDAL, em Lisboa, no dia 19.11.2020, que se encontrava
acompanhado de duas Assessoras do seu Gabinete, tendo-se abordados os seguintes assuntos:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Questão menor mas que é urgente e seria um sinal relevante- despacho junqueiro.
A ANAM como parceiro com mais de 150 municípios cobertura nacional.
A ANAM quer participar, sugerir alterações, clarificações à lei atual- grupo de trabalho,
interlocutores.
A ANAM quer ser replicadora de boas iniciativas (do governo, da assembleia da república) e
quer ser um espaço de cidadania:
Programas/apoios- debates temáticos- sugerir mensalmente/trimestralmente temas para
discussão- violência doméstica/combate ao racismo/igualdade de género/ economia
4.0/democracia participativa/
A ANAM quer colocar temas em discussão:
AM’s como espaço de provedoria/auditoria/diminuir a judicialização da política.
A ANAM quer discutir a participação maior das AM’s na fiscalização das CCDR’s e das CIM’s.
A ANAM quer discutir a criação de uma réplica de GAT’s junto das AM’s para apoio às JF’s.
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•
•

A ANAM quer um quadro de formação/capacitação destinado às AM’s nesta fase da transição
digital.
A ANAM quer desenvolver alguns projetos de dimensão também em parceria com entidades
académicas.

Dois meses após a realização do nosso Congresso, onde Jorge Botelho participou em
representação da Senhora Ministra, esta reunião decorreu num ambiente muito agradável, tendose abordando as questões que estão na nossa agenda e ficámos com a convicção de que as nossas
preocupações foram bem aceites.

9.4.

Entidades
Rede Europeia Anti-Pobreza - EAPN Portugal

A ANAM reuniu, em 6 de agosto, com a Rede Europeia Anti-Pobreza, EAPN Portugal,
nomeadamente com o Padre Jardim Moreira, Presidente da EAPN/Portugal, e Sebastião Feyo de
Azevedo, Reitor da Universidade Portucalense em representação do Conselho Social EAPN/Porto.
O Presidente da ANAM, Albino Almeida, recebeu os representantes da Associação que lhe
apresentaram os vários projetos em curso, preocupações e objetivos, assim como o “Manifesto
Contra a Pobreza” pela EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal e a “Carta aberta aos poderes
políticos sobre a Pobreza em Portugal”.
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Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE

Reunião ANAFRE / ANAM - Lisboa 19.11.2020
CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA COMUM

Estiveram presentes o Presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, O Vice-presidente, Armando
Vieira e Jorge Amador.
Da reunião havida resultou a convergência em torno de uma agenda consensual e a
possibilidade de organizar um Webinar em que participarão os Presidentes da ANAM e da ANAFRE.
Articularam-se posições que viriam a estar na base da Audiência Parlamentar na 13ª.
Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP

Reunião ANMP / ANAM - Coimbra 03.12.2020

Em representação do Conselho Diretivo da ANMP, esteve presente Luís Antunes, Presidente
da Câmara Municipal da Lousã e o Secretário-geral, Rui Solheiro.
Procedeu-se à entrega das Conclusões do nosso Congresso, bem como às recentes
publicações da ANAM.
A reunião decorreu, num ambiente muito cordial, de grande franqueza e disponibilidade para
a cooperação recíproca, tal como acontece nos órgãos autárquicos (deliberativos e executivos).
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FEFAL

Reunião com o Senhor Presidente da FEFAL
Coimbra. 03.dez.2020

Tendo em conta o percurso do Presidente João Moura, como Professor Universitário,
Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e atual Presidente da Assembleia Municipal, a
ANAM congratulou-se por o Presidente da FEFAL ser detentor destas características.
Ficou aberta uma perspetiva de organizar algumas ações de divulgação e de disseminação
direcionadas para os membros das Assembleias Municipais.
Neste agradável encontro participou o Presidente da FEFAL (Fundação para os Estudos e
Formação nas Autarquias Locais), João Moura e a Drª. Rosário Fonseca.
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10. Análise Económica e Financeira
O presente relatório reflete de forma resumida e verdadeira a atividade da Associação durante
o ano de 2020 e demonstra como foram aplicados os nossos recursos.
Apesar do resultado negativo, em grande parte justificado pelas adaptações necessárias a
realizar no 2º Congresso da ANAM para fazer face às recomendações da DGS, mantivemos uma
rigorosa gestão financeira que permitiu prosseguir na realização de inúmeras ações já elencadas no
presente relatório.
O ano de 2020 foi marcado por uma situação pandémica para a qual ninguém estava
preparado, fazendo com que os gastos da ANAM aumentassem no sentido de se ajustar a esta
realidade.
Foi feito mais investimento tecnológico, foi solicitado aos seus colaboradores mais trabalho
para que a ANAM continuasse a desenvolver a sua atividade de valorização do papel das
Assembleias Municipais.
A credibilidade dos documentos previsionais, plano de atividades e orçamento e a execução
consciente face à realidade que a pandemia nos trouxe, demonstram o bom desempenho de todos
os envolvidos na vida da ANAM.
O presente documento confirma a eficiência da nossa gestão, com opções e decisões
adequadas, sem colocar em risco as metas e os objetivos inicialmente propostos, o que só se
consegue com a participação de todos.
Apresentamos a seguir o nosso balanço e a demonstração de resultados, reiterando que
apesar do resultado negativo, as contas da ANAM estão de boa saúde financeira e recomendam-se.
ANAM - Associação Nacional Assembleias Municipais
Rua Bento Jesus Caraça, 248 - 1º
Porto
4200-128 Porto
Nr. Contrib.:513864202

Balanço em 31/12/2020

EUROS

RUBRICAS

N OT A S

DATAS
3 1/ 12 / 2 0 2 0
3 1/ 12 / 2 0 19

ATIVO
Ativo corrente
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Caixa e depósitos bancários

1

2

Total do ativo corrente …..
Total do ativo …..

30.200,00
0,70
838,02
32.707,76
63.746,48
63.746,48

17.000,00
1,91
1.527,49
42.389,72
60.919,12
60.919,12

0,00
1.157,33
52.357,02

0,00
0,00
30.367,75

-14.371,88

23.146,60

39.142,47

53.514,35

23.518,57
1.085,44
0,00
24.604,01
24.604,01
63.746,48

6.535,93
86,76
782,08
7.404,77
7.404,77
60.919,12

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais …..
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar

3

Total do passivo corrente …..
Total do passivo …..
Total dos fundos patrimoniais e do passivo …..
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ANAM - Associação Nacional Assembleias Municipais
Rua Bento Jesus Caraça, 248 - 1º
Porto
4200-128 Porto
Nr. Contrib.:513864202

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período Findo em 31/12/2020

EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS

N OT A S

PERÍODOS
31/12/2020
31/12/2019

Vendas e serviços prestados

1

211.950,00

167.250,00

Fornecimentos e serviços externos

2

-215.162,90

-136.397,29

6,86

0,00

-6.852,82

-2.380,00

-10.058,86

28.472,71

-4.315,22

-5.331,83

-14.374,08

23.140,88

2,79

7,63

-14.371,29

23.148,51

-0,59

-1,91

-14.371,88

23.146,60

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

3

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

4

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

11. Considerações Finais
Crescemos no número de associados que regularizam a sua situação e no forte incremento
dos contactos estabelecidos por telefone, correio eletrónico ou pessoalmente, bem como nos
convites de participação e presença.
Perseveramos a evoluir na eficácia organizativa e nos recursos matérias para melhorar o nível
de intervenção que cada vez mais é exigido à ANAM.
Persistimos no necessário investimento para a maturidade da ANAM. Um esforço útil para
que se perceba e respeitem os espaços próprios, quem representa e quem é representado e as
respetivas responsabilidades e deveres assumidos.
Procuramos diferentes oportunidade que nos permitiram evoluir na qualidade da formação e
da intervenção sem prejuízo do orçamento previsto para a nossa gestão.
Fica assim demonstrado o trabalho desenvolvido para que a ANAM continue o seu caminho
de progresso e de afirmação interventiva na sociedade.
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Ao Conselho Geral compete avaliar sobre as decisões que tomamos, pelo que a Direção da
ANAM solicita a este Conselho que aprove a seguinte proposta:

Proposta

A Direção da ANAM propões:
Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício do ano de 2020.
Que o resultado líquido do exercício, no valor de 14 371,88€ (catorze mil trezentos e setenta
e um euros e oitenta e oito cêntimos) seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

12. Conclusão
Aqui chegados, teremos de fazer um agradecimento aos elementos da Direção e dos restantes
Órgãos Sociais, pelo empenhamento e apoio, dispensados ao longo deste ano muito atípico, bem
como a todos os colaboradores que tornaram possível, a implementação de iniciativas de que todos
nos orgulhamos.
É de elementar justiça lembrarmos os parceiros e entidades que se associaram ao nosso
projeto e que connosco fizeram este caminho.
Daremos, por último, um enfoque especial, à forma digital como este documento está
organizado, pois permite não só ter uma apreciação sobre as atividades desenvolvidas, como
também possui links diversos para aprofundamento dos assuntos tratados ou acesso a legislação
complementar, permitindo a possibilidade de aceder a outros documentos que estão alojados em
www.anam.pt e nas redes sociais.
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