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A Associação de Municípios da
Região Autónoma dos Açores
assumiu

a

Presidência

Confederação

de

da

Municípios

Ultraperiféricos a 9 de Junho,
durante a Assembleia – geral que
decorreu na Aula Magna do
Campus de Ponta Delgada da
Universidade dos Açores. Elevar
a

voz

dos

Municípios

Ultraperiféricos é o grande objectivo a que se propõe João Ponte. O Plano de
Actividades será anunciado em breve.

Apoio à Madeira não interfere
com transferências de Estado
A Lei Orgânica que fixa os meios
para apoio à reconstrução na
Madeira não prejudica o regime
financeiro das Autarquias locais.

A Comissão Permanente de Política Geral da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores solicitou parecer à Associação de Municípios da Região
Autónoma dos Açores sobre anteproposta de lei que visava corrigir eventuais
cortes às Câmaras Municipais na sequência dos apoios fixados pela Assembleia
da República à Madeira. Contudo, numa análise ao articulado original posto em
causa, é possível constatar que o disposto da lei não interfere com as
transferências do Orçamento de Estado. A salientar que desde Janeiro de 2010
que os Municípios açorianos têm vindo a receber a participação variável até 5 por
cento do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares referente ao
corrente ano.

Nova campanha do JI em breve perto de si
A Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores prepara-se para
lançar novo lote do Jogo Instantâneo. Os novos bilhetes a serem distribuídos nas
bancas em breve revelam um novo ciclo comunicacional da imagem do Raspa dos
Açores.
Uma marca que alia o produto açoriano à época contemporânea, indo ao encontro
do habitual público-alvo, procurando dar um novo salto junto das novas gerações,
apostando na simplicidade. Regeneração é sem dúvida a palavra de ordem desta
nova campanha concebida pela empresa açoriana Lmo Zona de Ideias – Imagem,
Comunicação e Marketing que será assinalada em todos os concelhos dos
Açores. Até lá, a AMRAA em parceria com a Zona de Ideias fará a apresentação
pública dos novos visuais que dominarão o novo lote que também irá oferecer
mais prémios aos seus mais devotos apostadores. Entretanto, continue a Raspar,
pois há muitos prémios ainda a entregar! Fique atento às novidades!

AMRAA participa em reunião
preparatória do PREMUMAC
Uma

comissão

Associação
Região

de

técnica
Municípios

Autónoma

dos

da
da

Açores

esteve recentemente no Funchal,
Madeira,

para

participar

em

trabalhos

no

seguimento

do

projecto PREMUMAC - Programa
de Preparação dos Municípios da
Macaronésia para Situações de
Catástrofe, no quadro do Programa de Cooperação Transnacional Madeira –
Açores – Canárias 2007/ 2013.
É a Federação de Municípios das Canárias que se apresenta como chefe de fila
do projecto, contando com parceiros como as Associações de Municípios das
Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. Para além de a elaboração de cartas
de risco, o projecto tem prevista a criação de uma plataforma digital comum, bem
como um conjunto de acções de formação na área da Protecção Civil, entre
outros.
Esta é a segunda reunião que se realiza no âmbito deste projecto, tendo sido a
primeira realizada em Ponta Delgada, em Outubro de 2009. O prazo de execução
do PREMUMAC termina em 2011.

VIII Jornadas Autárquicas: João Ponte
reclama manutenção de discriminação
positiva

para

os

Municípios

Ultraperiféricos
Elevar a voz dos Municípios Ultraperiféricos
no seio da União Europeia é o principal
objectivo de João Ponte, para quem o
Poder Local deve ser encarado como
parceiro junto das mais elevadas instâncias
europeias.
Esta foi a mensagem que o Presidente da
Associação

de

Municípios

da

Região

Autónoma dos Açores deixou pela abertura das VIII Jornadas Autárquicas das
Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde, na Aula Magna do
Campus de Ponta Delgada da Universidade dos Açores.
Perante uma plateia de Autarcas dos Açores, Madeira, Canárias, Martinica,
Guadalupe, Guiana, autoridades regionais, João Ponte reclamou a continuidade
do apoio da União Europeia, pugnando-se desde logo pelo reconhecimento das
RUP e das dificuldades inerentes ao isolamento e dispersão geográfica que lhes
são particularmente característicos, apelando assim à “manutenção do conceito de
discriminação positiva
Por sua vez, o Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da
Madeira, Roberto Silva, destacou a importância da realização deste evento, numa
altura particularmente importante para os Municípios e Regiões Ultraperiféricas,
pois “discutem-se importantes dossiers como sejam o futuro orçamento europeu, a
arquitectura da nova política de coesão pós 2013 e o futuro da Política Agrícola
Comum. Ao que acresce a conjuntura de crise financeira e económica que assola
a Europa e o Mundo, as inovações introduzidas pelo Tratado de Lisboa e a nova
dinâmica da Estratégia Europa 2020”.

A AMRAA foi chefe de fila deste projecto que integra o Programa de Cooperação
Transnacional Madeira – Açores – Canárias 2007 / 2013, cujo orçamento global
ascende aos 200 mil euros. AMRAM e FECAM foram as suas parceiras na
iniciativa.

( Outras Breves… )
14º Encontro Nacional de Saneamento
Básico em Outubro
Vai realizar-se o 14.º Encontro Nacional de
Saneamento Básico, numa organização da
Associação

Portuguesa

de

Engenharia

Sanitária e Ambiental com apoio da Entidade
Reguladora

dos

Serviços

de

Água

e

Resíduos.
O 14.º Encontro Nacional de Saneamento Básico decorrerá em simultâneo com o
14.º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, entre 12 e 15
de Outubro de 2010. A edição deste ano tem como tema principal “Adaptação e
sustentabilidade de serviços de abastecimento de água e de águas residuais” e
como temas secundários: o abastecimento de água; águas residuais e pluviais;
resíduos urbanos; sistemas de Informação, qualidade de serviço, desempenho e
certificação.
Ambos os eventos decorrerão na Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, numa organização da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e
Ambiental e outras entidades do sector. Para mais informações e inscrição, pode
consultar página na internet www.apesb.org.

Nomeada
Entidade
Reguladora
dos
Serviços de Águas e Resíduos dos Açores
Já foi nomeado o Conselho de Administração
da Entidade Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos dos Açores, criado em
Março.
O novo organismo é presidido por Hugo
Pacheco, formado em Ambiente e Recursos
Naturais, contando ainda com dois vogais,
designadamente Ana Marisa Goulart, também licenciada em Ambiente e Recursos
Naturais, e Luís Lopes, economista.
A ERSARA, entidade cuja criação foi aprovada pela Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores, tem por missão a regulação dos sectores da água
e dos resíduos, incumbindo-lhe exercer funções reguladoras e orientadoras nos
sectores de abastecimento público de água para consumo humano, das águas
residuais urbanas e dos resíduos e, complementarmente, funções de fiscalização
e controlo da qualidade da água.
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