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Moção 

Transmissão em direto das Reuniões da Assembleia Intermunicipal do Algarve 

 

Tendo por base que a Missão da AMAL é a de “Potenciar o desenvolvimento dos municípios e 
reforçar a identidade da Região (...)”1, que conjugada com as suas principais competências que 
ditam, entre outros desígnios, “…deliberar sobre todos os assuntos que visem a prossecução dos 
interesses próprios da Comunidade Intermunicipal.”2 

Considerando que atualmente, e bem, as instituições públicas têm como um dos seus objetivos 
principais a aproximação dos cidadãos às instituições de poder, nomeadamente as de âmbito 
local.  

Verificando que a participação ativa dos cidadãos nas reuniões das Assembleias Municipais com 
apresentação de problemas das comunidades locais, tem fortalecido a nossa democracia, e o 
poder local tem melhorado a sua prestação em prol dos cidadãos.  

Assumindo que vivemos na era da globalização, com a liberdade que a Internet nos deu de 
podermos falar em tempo real com pessoas dos mais diversos cantos do mundo. E porque mais 
recentemente, a pandemia do COVID-19 veio permitir a utilização em larga escala dos meios 
digitais para fins profissionais.  

Atendendo a que muitas Assembleias Municipais, no país e no Algarve, transmitem em direto 
as suas reuniões ordinárias e extraordinárias, numa determinação assente nos pressupostos 
apresentados anteriormente.  

Os representantes do Partido Social Democrata com assento na Assembleia Intermunicipal do 
Algarve, vêm propor que todos os representantes reunidos no dia 27 de abril de 2022 na 1º 
Sessão Ordinária de 2022, deliberem:  

1. Transmitir as suas sessões, ordinárias e extraordinárias, em direto (on-line), através da 
Internet, nos formatos de vídeo e áudio, acessível a todos os cidadãos; 

2. Disponibilizar para consulta a qualquer cidadão o áudio e o vídeo registados no website 
da AMAL, salvaguardando todos os direitos de imagem dos intervenientes e demais 
normas legais em vigor. 

 

Pela bancada intermunicipal do PSD, 

Carlos Gouveia Martins 

 

Vila Real de Santo António, 27 de abril de 2022 


