Abertura da Reunião de Aperfeiçoamento Profissional. 16 de Maio 2016

A formação e a assimilação de conhecimento constituem, indiscutivelmente, dois
elementos complementares, e permanentes, na carreira de qualquer colaborador de
uma instituição, seja ela privada ou pública.
A aquisição de saber formativo e informativo é um direito, a que se junta um dever,
e se acrescenta uma responsabilidade.
Tanto mais que as exigências dos tempos de hoje, onde pontua a profusão de
legislação e as suas ramificações e complexidades, exigem, de todos,
independentemente da função orgânica e/ou académica, uma permanente
actualização.
O saber não ocupa lugar!
Diz, com sabedoria incontestável, a herança popular.
A administração autárquica, enquanto estrutura próxima com os cidadãos, tem de
ser a primeira a assimilar que, quanto mais e melhor preparados forem os seus
funcionários, mais eficiente se torna a sua causa.
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Mas a importância do conhecimento e do aperfeiçoamento não são apenas
relevantes para o relacionamento com os cidadãos e munícipes.
Um colaborador que se valoriza é, seguramente, um colaborador mais feliz e tornase num aditivo para com os colegas, a hierarquia orgânica e de Executivo.
Um Presidente de Câmara não é apenas o titular de um órgão, é, também ele, um
colaborador na gestão de recursos.
Quanto melhor preparados estiverem os colaboradores, melhor é a gestão
autárquica, e quanto maior for a sensibilidade na gestão de recursos humanos, mais
eficientes e pró-activos se tornam os seus colaboradores.
Por termos essa noção permitam-me que compartilhe a preocupação deste governo
autárquico em fomentar, incentivar e disponibilizar opções formativas internas e
externas a todos os colaboradores deste Município, porque todos formamos uma
equipa de homens e mulheres que convergem numa ambição: ter ferramentas para
desempenhar com brio as competências de cada um.
Estou certa que esta reunião de aperfeiçoamento profissional vai contribuir para
este desiderato, e espero que a presença nestas Terras de Seda sejam inspiradoras
para essa missão.

Obrigada.
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