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É com grande prazer que informamos que a vossa proposta de adesão ao Consortium e-Planning,
expressa na vossa carta de 2 de Dezembro de 2020, foi aprovada por unanimidade.
Nos termos do "Charter" deste Consortium, a proposta foi apreciada pela Comissão Cientifica do
Programa Doutoral Conjunto em e-Planning (representantes da Faculdade de Arquitectura da
Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa), e pela Direcção do CITIDEP – Centro de
Investigação de Tecnologias de Informação para uma Democracia Participativa, que assumem o
Secretariado do Consortium. Foi também auscultado o Conselho Cientifico do CITIDEP.
A posição expressa por cada membro destas instituições foi clara: considera-se que a ANAM pode
desempenhar um papel importante na consagração dos objectivos e missão do Consortium ePlanning, como definidos no seu Charter. Todos manifestaram empenho em promover uma estreita
colaboração, nas várias componentes enumeradas pela ANAM. Nomeadamente no que respeita à
transição digital, que se transformou num desígnio e prioridade nacional. Mas uma transição digital
que reforce a Democracia, com a participação dos cidadãos, por uma sociedade mais justa, com
maior inclusão e coesão social; na qual o papel do Poder Local é essencial.
A comunidade mobilizada em torno da agenda cientifica e civica do Consortium e-Planning / ePlaneamento dá assim as calorosas boas-vindas à Associação Nacional de Assembleias Municipais.
Pelo papel que a ANAM desempenha numa Democracia de proximidade com os cidadãos. Um dos
grandes designios deste Consortium, é consolidar a abordagem e-Planning / e-Planeamento, como a
grande plataforma de apoio ao Poder Local, na realidade do sec. XXI.
Com os melhores cumprimentos,
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