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Concelho com alma, porto de dados e conhecimento
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► Nuno Mascarenhas, presidente da Câ-
mara Municipal de Sines, assevera que o 
aparecimento da Covid condicionou a 
atuação e o atual mandato. “A pandemia 
influenciou todos os projetos e planos que 
as várias autarquias tinham delineados 
para 2020 e 2021. Como é óbvio, con-
centramos as nossas atenções no com-
bate à pandemia e na definição e opera-
cionalização de todas as medidas de miti-
gação das suas consequências”. Para 
além disso, o autarca advoga que, por for-
ça das circunstâncias, o Município tam-
bém foi obrigado a cancelar vários even-
tos, fator muito penalizador porque Sines 
tem “uma dinâmica cultural e desportiva 
muito própria. Este facto foi ainda mais 
preponderante quando, em 2019, fomos 
o município do País que acolheu as princi-
pais finais desportivas de pavilhão. O nos-
so ano de 2019 foi muito ativo do ponto 
de vista desportivo e, no ano seguinte, a 

pandemia obrigou-nos a parar na totalida-
de”, lamenta o presidente.
Para além disso, perante este cenário, 
Nuno Mascarenhas reconhece que as 
obras e projetos que seriam lançados 
em 2020 também sofreram um atraso 
significativo. “Tínhamos previstas obras 
no valor de 20 milhões de euros. Destas, 
felizmente, conseguimos lançar a maio-
ria. Falo de obras sobretudo de cariz so-
cial, como o Centro de Dia de Porto Covo, 
passando pelo setor económico, com a 
ampliação da área de acolhimento em-
presarial numa das nossas zonas indus-
triais, até à reabilitação urbana que rea-
lizámos, obra de vital importância para o 
nosso centro histórico”.

Porto de dados 
e conhecimento
O autarca constata que o Município está 
agora a regressar lentamente à normali-
dade e que o investimento está a ser reto-
mado, o que faz com que as obras este-
jam quase todas em andamento. “Esta-
mos a executar o atual quadro comunitá-
rio de apoio e a operacionalizar os fundos 
que nos foram atribuídos em função das 
candidaturas que apresentámos”. O pre-
sidente destaca que, recentemente, o 
Município conseguiu iniciar a construção 
do Observatório do Mar, uma das obras 
mais emblemáticas do mandato e que im-
plicará um investimento total de 2,6 mi-
lhões de euros. Esta operação tem por ba-
se a recuperação dos Armazéns da Ribei-

ra, um dos conjuntos edificados mais 
marcantes da paisagem urbana da cida-
de. Estes edifícios, que no passado de-
ram apoio à pesca artesanal, serão adap-
tados a um moderno centro de exposi-
ções, onde Sines pretende oferecer aos 
visitantes uma viagem pelo imaginário 
oceânico local, desde as aventuras de 
Vasco da Gama até à pesca tradicional. 
“A recuperação deste conjunto de edifí-
cios vem devolver à comunidade um re-
levante património histórico-cultural, in-

timamente ligado à nossa identidade e 
ao nosso universo atlântico. Integra-se 
também numa estratégia de reafirma-
ção da vocação turística da cidade. 
Além disso, por si só, a recuperação dos 
Armazéns da Ribeira seria uma das 
maiores obras que poderíamos realizar 
na requalificação da cidade. Com o pro-
grama que lhe vai dar vida, uma valori-
zação da memória marítima de Sines 
nas suas mais variadas vertentes, ga-
nhamos um novo polo de atração cultu-

Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, 
reconhece que este foi um mandato exigente e que o 

aparecimento da atual pandemia condicionou a atuação do 
Executivo. Apesar disso, o autarca mostra-se confiante no futuro, 

até porque o Município conseguiu captar o maior investimento 
estrangeiro realizado no nosso País desde a Autoeuropa: a 

instalação de um novo data center que terá um custo de 3.500 
milhões de euros e que criará até 1.200 empregos diretos 

altamente qualificados e 8.000 indiretos até 2025. Sines é hoje 
um concelho com alma, um porto de dados e de conhecimento.
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ral e turística na zona ocidental da cida-
de”, garante Nuno Mascarenhas. 
De acordo com o autarca, outro investi-
mento preponderante para o concelho 
foi a instalação do EllaLink, primeiro ca-
bo de fibra ótica de alta velocidade entre 
Portugal e o Brasil. Este cabo, com cerca 
de dez mil quilómetros, “tem uma impor-
tância tremenda para o futuro da região, 
uma vez que permite, pela primeira vez, 
a ligação direta de alta velocidade por 
cabo submarino da Europa à América do 
Sul, mais concretamente a Fortaleza, no 
Brasil. A funcionar com cerca de 70 te-
rabytes por segundo, esta infraestrutura 
é essencial para a interligação digital e a 
transmissão de dados entre os dois con-
tinentes. Para além disso, permite o apa-
recimento de novas oportunidades para 
o Município nesta era cada vez mais digi-
tal”. Para além disso, Nuno Mascare-
nhas destaca ainda o projeto do novo da-
ta center que será instalado em Sines e 
que resultará “no maior investimento es-
trangeiro realizado no nosso País desde 
a Autoeuropa”. 
O autarca explica que os investidores re-
conheceram as vantagens estratégicas 
de Sines. “Temos a refrigeração com 
água do mar, o acesso à rede elétrica de 
alta tensão, a conectividade através da 
ligação a cabos de fibra ótica internacio-
nais de alta capacidade com a América 
do Norte, África e América do Sul e a uti-
lização potencial de energia cem por 
cento verde e ambientalmente sustentá-
vel, com indicadores de consumo de 
água e criando PUE [Power Usage Effec-
tiveness] altamente eficientes. Temos 
muitas horas de sol e parques disponí-
veis para acolher novas torres eólicas”. 
Segundo os promotores, no futuro, o Si-
nes 4.0 será um dos maiores campus de 
centros de dados da Europa e dará res-
posta à crescente procura de grandes 
empresas internacionais de tecnologia 
fornecedoras de serviços de streaming, 
social media, ecommerce, gaming, edu-
cação online, videoconferência e outros 
de processamento e armazenagem de 
dados e de aplicações empresariais. 
“Agora, além de sermos um dos maiores 
portos da União Europeia, seremos tam-
bém um grande porto de dados e de co-
nhecimentos nos próximos 25 anos”, 
completa Nuno Mascarenhas.

Parcerias e trabalho de equipa
O autarca defende que a grande vanta-
gem no Município no combate a esta 
pandemia passou estreita articulação 

que a Autarquia estabeleceu sempre 
com as autoridades de saúde locais, de-
finindo muito bem tarefas e responsabi-
lidades. Nuno Mascarenhas destaca o 
papel que a dra. Fernanda Santos tem ti-
do em todo este processo, delegada de 
saúde coordenadora, que foi “incansá-
vel nesta luta. Trabalhamos sempre em 
equipa e em estreita parceria. Também 
tivemos, desde logo, a noção de que es-
ta doença seria muito complicada de de-
belar, pelo que apostámos de imediato 
na distribuição de equipamentos de pro-
teção individual a toda a população. Per-
cebemos que, desta forma, tínhamos a 

oportunidade de rapidamente ajudar as 
pessoas, as empresas e as famílias. Te-
nho que enaltecer o comportamento de 
toda a população que soube compreen-
der a necessidade do confinamento pa-
ra sua própria proteção. Os habitantes 
do concelho de Sines estão verdadeira-
mente de parabéns. O resultado desta 
ação concertada é visível. Não se tratou 
de mera sorte o sucesso dos municípios 
nesta luta. Os bons resultados resultam 
de uma atitude preventiva, de muito es-
forço, dedicação, bom-senso e de traba-
lho abnegado de muitas pessoas”.  
O presidente lembra que a luta foi ainda 

mais exigente em Sines porque, diaria-
mente, entram no concelho mais de cin-
co mil pessoas, trabalhadores prove-
nientes de diferentes partes do mundo 
que trabalham nos vários navios mer-
cantis que desembarcam no porto local. 
Perante este facto, “a coordenação entre 
todas as entidades foi ainda mais decisi-
va. Estivemos sempre em articulação 
com as empresas que diariamente usam 
esta resposta, encontrando soluções, o 
que nos permitiu alcançar bons resulta-
dos e atingir um número baixo de casos”. 
Quanto aos apoios que o Município atri-
buiu, Nuno Mascarenhas sublinha que é 
difícil elencar todas as medidas que fo-
ram levadas a cabo, sendo que a Autar-
quia lançou um pacote de medidas de 
apoio às famílias, empresas e institui-
ções, onde se incluiu a isenção total da 
fatura da água aos munícipes com tarifá-
rio social. “Também distribuímos milha-
res de máscaras a toda a população e 
comércio local, assim como doseadores 
de álcool gel de pé que atribuímos aos 
comerciantes para que pudessem colo-
car nas suas lojas”. 
Já para as famílias, o autarca advoga 
que as medidas adicionais de maior rele-
vo foram a isenção de pagamento das 
rendas da habitação social, títulos dos 
transportes urbanos, atividades de ani-
mação e apoio à família, refeições do 
pré-escolar e do 1.º ciclo, mensalidades 
da piscina municipal e aulas de dança 
no centro de artes da cidade. Quando as 
escolas estiveram encerradas e a funcio-
nar na modalidade de ensino à distân-
cia, a Autarquia procedeu à entrega de 
refeições ao domicílio aos alunos dos es-
calões A e B. “Foram entregues, durante 
o confinamento de 2021, cerca de seis 
mil refeições ao domicílio a alunos dos 
escalões 1 e 2 de todos os ciclos de en-
sino, número considerável para um mu-
nicípio com a dimensão de Sines. Em de-
zembro de 2020 adquirimos 400 caba-
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“DISTRIBUÍMOS MILHARES DE MÁSCARAS A 
TODA A POPULAÇÃO E COMÉRCIO LOCAL, ASSIM 
COMO DOSEADORES DE ÁLCOOL GEL DE PÉ QUE 
ATRIBUÍMOS AOS COMERCIANTES PARA QUE 
PUDESSEM COLOCAR NAS SUAS LOJAS”



zes alimentares no comércio local que 
entregamos às famílias mais carencia-
das do concelho. De ressalvar que, em 
resultado de uma parceria que estabele-
cemos com uma grande empresa, em ja-
neiro, foram distribuídos mais 400, ten-
do esta distribuição sido novamente re-
plicada, na Páscoa, por iniciativa da Au-
tarquia. Com esta medida, além de aju-
dar as pessoas mais desfavorecidas, 
também apoiámos o comércio local. Este 
apoio foi também essencial para as famí-
lias porque estas registaram, de uma for-
ma geral, uma quebra nos seus rendi-
mentos. Os níveis de desemprego tam-
bém já subiram, pelo que temos que per-
manecer atentos e vigilantes”.
Já no que diz respeito às empresas, se-
gundo o autarca, foi-lhes concedida a 
isenção do pagamento de 15 metros cú-
bicos de consumo das faturas de água, 
saneamento e resíduos urbanos e do pa-
gamento das concessões de parcelas do 
domínio público. As rendas de edifícios 
municipais afetos à restauração, bebi-
das e similares e as taxas do Mercado 
Municipal também ficaram suspensas, 
assim como as esplanadas e as taxas de 
publicidade. Paralelamente, Nuno Mas-
carenhas revela que o Município colocou 
no terreno o programa “Sines APOIA”, pa-
ra estímulo à recuperação do comércio 
tradicional e restauração do concelho. 
Este programa previa benefícios diretos 
e a fundo perdido entre os 750 euros e 
os 2.500 euros às empresas e empresá-
rios em nome individual que, em 2019, 
tiveram volumes de negócios até 400 
mil euros e que, em 2020, evidenciaram 
quebras superiores a 25%. “Num segun-
do momento, como percebemos que es-
ta solução não abrangia grande parte 
das entidades, não só empresas como 
empresários em nome individual, lançá-
mos o «Sines Apoia Mais», com benefí-
cios diretos e a fundo perdido entre os 
750 e os dois mil euros, para empresas 

e empresários em nome individual que, 
em 2019, tiveram volumes de negócios 
até 200 mil euros e que, em 2020, evi-
denciaram quebras superiores a 25%”. 
Por fim, o autarca evidencia que, já este 
ano, o Município lançou um novo progra-
ma de apoio a fundo perdido ao comér-
cio local, restauração e serviços, desig-
nado “Sines RETOMA”, destinado a em-
presas e empresários em nome indivi-
dual do regime simplificado e com conta-
bilidade organizada. Para terem acesso 
a este apoio as empresas tiveram que 
apresentar um volume de negócios até 
400 mil euros, em 2019, e registar uma 
quebra de pelo menos 20% do volume 
de negócios no primeiro trimestre de 
2021, comparativamente com o primeiro 
trimestre de 2019. Dependendo do volu-
me de negócios, os apoios foram dos 
400 euros aos 1000 euros. 
Quanto às instituições locais, Nuno Mas-
carenhas revela que estas também fica-
ram igualmente isentas do pagamento 
da água, saneamento e resíduos, tendo 
sido ainda aprovada a antecipação da 
transferência de apoios às associações 
culturais e recreativas, bem como o 
adiantamento de verba aos clubes que 
regularmente concorrem aos apoios do 
Município. “Só nas diversas medidas le-

vadas a cabo e na aquisição de equipa-
mentos, em 2020, o investimento do 
Município ultrapassou o milhão de eu-
ros, valor que a Autarquia entregou à ati-
vidade económicas, às empresas, às ins-
tituições e às pessoas. Este é um valor 
significativo para um Município como o 
nosso que viu as suas receitas reduzi-
das, uma vez que deixámos de cobrar 
muitos dos impostos que nos permitiam 
a obtenção de receita. Sabemos que es-
te esforço financeiro terá consequências 
no futuro, contudo estamos empenha-
dos em encontrar fontes de receita alter-
nativas”, assegura o presidente. 
O autarca acrescenta que o apoio do 
Município também se refletiu na atual 
campanha de vacinação, processo que 
“está a decorrer de forma muito positi-
va. Mais de metade da nossa população 
já recebeu, pelo menos, a primeira dose 
da vacina. Claro que gostaríamos que o 
ritmo fosse mais elevado, contudo, es-
tamos dependentes do número de vaci-
nas disponíveis”. 

Concelho com alma
Quanto ao futuro, Nuno Mascarenhas 
aposta que, na região e no País, este terá 
que passar pela era digital, não só pelo in-
vestimento, mas também por todas as 

mais-valias que este setor de negócio 
acarreta. “O nosso grande desafio será o 
de prepararmos o território para esta mu-
dança. Como mencionado será necessá-
ria muita mão de obra especializada que 
temos agora que conseguir formar. É ne-
cessário que estas pessoas tenham os 
conhecimentos necessários para laborar 
num local como este. É por isso que esta-
mos já acautelar essa questão com as di-
versas entidades formativas existentes 
no território. Paralelamente, estamos a 
encetar esforços para que Sines, a médio 
prazo, possa dispor de uma oferta local 
de ensino superior, o que seria uma im-
portante mais-valia para o concelho”. 
Para além disso, o autarca revela que 
também pretende apostar na melhoria 
das acessibilidades ao concelho, “ques-
tão que se tornou uma problemática nos 
últimos anos, mas para a qual estamos a 
conseguir obter solução. É fundamental 
concluir a modernização da ligação ferro-
viária entre Sines e a Linha do Sul. Este é 
um investimento essencial que, feliz-
mente, está já em andamento. A este ní-
vel pretendemos ainda, a médio prazo, 
terminar mais dois projetos vitais: a liga-
ção da A26 à A2, que será uma realida-
de, e o transporte ferroviário de passa-
geiros que esperamos possa ser reativa-
do. Já estivemos em conversações com 
a CP que mostrou essa abertura. Muitos 
governos têm passado pelo nosso País, 
sem a concretização de projetos na rodo-
via e na ferrovia”. 
Por fim, o presidente assegura que pre-
tende continuar a apostar na requalifica-
ção do património que existe no concelho 
e que “é riquíssimo. Infelizmente o patri-
mónio nunca foi devidamente valorizado. 
Agora até vamos criar a nova Rota do  
Património que vai unir os principais pon-
tos de interesse patrimonial da cidade 
num circuito de visita coerente, permitin-
do aos nossos visitantes, mas também 
aos nossos estudantes, conhecer a histó-
ria e passado deste Município desde os 
romanos, passando pelo castelo onde vi-
veu Vasco da Gama até à Igreja Nossa Se-
nhora das Salas e o novo Observatório do 
Mar. Esta aposta vai-nos permitir poten-
ciar uma outra área muito importante pa-
ra a economia local: o turismo. Neste mo-
mento o concelho conta com três novos 
hotéis em construção, o que nos permiti-
rá aumentar consideravelmente a nossa 
capacidade hoteleira, realidade impensá-
vel há alguns anos. De ressalvar que exis-
te o projeto para a construção de mais 
duas unidades brevemente”, conclui.  
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Mensagem aos munícipes
“O trabalho que temos desenvolvido ao longo destes oito anos tem sido árduo, 
difícil, mas, acima de tudo, um trabalho que pretendemos que seja marcante para 
o futuro deste concelho, uma vez que os tempos têm sido muito difíceis. Contudo, 
estamos a preparar os alicerces para que Sines seja, num futuro muito próximo, 
um concelho cada vez mais relevante no contexto nacional, com emprego, com 
formação e, sobretudo, um Concelho com alma e com vontade, uma vez que temos 
condições únicas para sermos um exemplo no País”.



► António Bota, presidente da Câmara 
Municipal de Almodôvar reconhece 
que a atual pandemia condicionou, por 
completo, aquele que era o programa 
eleitoral que o Executivo apresentou à 
população em 2017 e explica que a 
maior parte dos projetos delineados ti-
nham início previsto ou conclusão para 
2020. “Não podemos esquecer que a 
maior parte dos projetistas fechou por-
tas em março do ano passado, o que 
fez com que não tenham terminado os 
planos que estavam em curso. Para 
além disso, muitos dos empreiteiros 
que deviam iniciar obras também en-
traram em confinamento e o início das 
obras foi protelado. Também não pode-
mos esquecer que o País tem falta de 
mão de obra nesta área, o que prejudi-
ca o mercado. Aqui ainda sofremos de 
forma suplementar com a distância pa-
ra os grandes centros urbanos, o que 
faz com que o custo de estaleiro para 
um empreiteiro seja elevado. Assim, as 
empresas apenas concorrem quando 
sabem que poderão obter uma boa 
margem, o que faz com que vários con-
cursos que abrimos tenham permane-
cido desertos. O material para a con-
clusão de obras também foi escasso, 

uma vez que a maior parte das indús-
trias também fecharam portas”.
Paralelamente, o autarca lembra que 
muitas pessoas ficaram em casa por 
motivo de doença ou por apoio à famí-
lia, sendo que outras entraram em si-
tuação de lay-off. “Mesmo pessoas com 
questões de saúde, como a diabetes ou 
a hipertensão, foram desaconselhadas 
a trabalhar no atendimento ao público. 
Os serviços públicos centrais também 
ficaram a funcionar em regime de tele-
trabalho ou part-time, o que fez com 
que a capacidade de resposta tenha si-
do diminuta. A juntar a tudo isto, não 
podemos esquecer a elevada carga bu-
rocrática que existe no nosso País e que 
faz com que, entre a conceção de um 
projeto e sua execução, decorra um hia-
to de tempo longo, uma vez que são ne-
cessários pareceres favoráveis das 
mais diversas entidades, é preciso lan-
çar o concurso, a existência de emprei-
teiros disponíveis para realização da 
obra e a aprovação do Tribunal de Con-
tas, entre outros. Para todos estes mo-
mentos, muitas vezes, são necessários 
dois ou três anos de espera. Como facil-
mente se compreenderá, desde março 
de 2020, que várias destas fases foram 
impossíveis de concretizar. O mundo 
parou e, consequentemente, o País pa-
rou, o que fez com que muitos dos pro-
jetos que podiam já estar terminados 
ou em execução não tivessem avança-
do”, admite António Bota. O presidente 
garante que quando um autarca faz pro-
messas eleitorais é porque considera 

que essas obras são necessárias para o 
desenvolvimento do concelho, “daí que 
a sua não concretização possa ser pe-
nalizadora”. 

Mudança de foco
António Bota advoga que o aparecimen-
to desta pandemia também fez com 
que o foco do Executivo tenha mudado, 
uma vez que “as obras deixaram de ser 
prioritárias e importantes e a nossa 
atenção total voltou-se para a saúde pú-
blica, onde nos tornámos agentes”. O 
autarca sublinha que o Executivo pas-
sou a reger-se por três objetivos: encon-
trar soluções de saúde pública, dentro 
daquelas que são as competências do 
Município; apoiar o empreendedorismo 
e as empresas; e apostar fortemente no 
setor social e na proteção às famílias. 

“Sempre fomos muito proactivos e 
apostámos sempre na prevenção até 
porque sabemos que este é um conce-
lho onde a população é maioritariamen-
te idosa, logo com riscos acrescidos”, 
completa.
Contudo, apesar de todos os esforços do 
Executivo e da população, o presidente 
lembra que, “infelizmente”, os casos co-
meçaram a aparecer. “Fomos um dos pri-
meiros concelhos do distrito de Beja a ter 
casos. Perante esta realidade, de forma 
muito rápida, funcionários que estavam 
alocados a outros serviços passaram a 
estar responsáveis pela entrega de pro-
dutos alimentares e/ou medicamentos a 
pessoas em confinamento e que não ti-
nham retaguarda familiar. Apoiámos ain-
da na totalidade a compra de medica-
mentos não comparticipados”.

Durante a pandemia, António Bota, presidente da Câmara 
Municipal de Almodôvar, esteve sempre, desde o primeiro dia, 

na linha da frente deste combate. Consciente da escolha de 
colocar sempre as pessoas, o seu bem-estar e segurança em 

primeiro lugar, o autarca foi incansável na luta contra a 
Covid-19, assim como na mitigação das consequências nefastas 

que a nova realidade causou no Município. A Autarquia de 
Almodôvar, até ao momento, já realizou um investimento 

superior a 1.2 milhões de euros nesta batalha.

Desde o primeiro dia na linha 
da frente do combate

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

António Bota
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“MUITOS DOS EMPREITEIROS QUE DEVIAM  
INICIAR OBRAS TAMBÉM ENTRARAM EM 
CONFINAMENTO E O INÍCIO DAS OBRAS FOI 
PROTELADO. TAMBÉM NÃO PODEMOS ESQUECER 
QUE O PAÍS TEM FALTA DE MÃO DE OBRA NESTA 
ÁREA, O QUE PREJUDICA O MERCADO”



Ao nível dos lares, porém, António Bota 
recorda que o concelho não registou 
qualquer surto durante o período mais 
critico. “Se isso tivesse acontecido, a 
nossa capacidade de resposta teria si-
do complicada de operacionalizar. Isto 
porque, tanto o centro de saúde local 
como o distrito, neste momento, não 
têm médicos suficientes para suprir as 
normais necessidades da população. O 
Hospital de Beja tem a sua equipa redu-
zida, não só ao nível dos médicos de 
saúde publica, medicina geral bem co-
mo de auxiliares e enfermeiros. Assim, 
penso que, para o sucesso deste com-
bate, em muito contribuiu a nossa preo-
cupação constante com o fornecimento 
de todo o tipo de equipamentos de pro-
teção individual [EPI] a estas institui-
ções. Até ao momento já gastámos cer-
ca de um milhão de euros só em EPI, va-
lor muito elevado para uma Autarquia 
como a nossa. As primeiras máscaras 
que adquirimos tiveram o preço unitário 
de 3.5 euros e davam apenas para um 
único dia. Apesar disso, avançámos por-
que nunca quisemos que os nossos fun-
cionários ou que os trabalhadores dos 
lares estivessem na linha da frente sem 
uma proteção. A Autarquia esteve ao la-
do de todos desde o primeiro dia”. 
Apesar de tudo, o autarca sublinha que 
este esforço financeiro só foi possível 
porque o Executivo realocou a este com-
bate todas as verbas que estavam des-
tinadas à realização de eventos cultu-
rais em 2020 e 2021. Apesar disso, o 
presidente reconhece que, por causa 
da pandemia e das medidas tomadas, a 
Autarquia deixou de obter muitos dos 
impostos que suportam o seu orçamen-
to. Contudo, “o mais importante sempre 
foi e continuará a ser o bem-estar, a se-
gurança e a saúde das pessoas. Tínha-
mos que apoiar a saúde pública e as 
suas instituições, pelo que as escolhas 
não podiam ter sido outras”.

Concelho ao lado 
dos munícipes
“De um momento para o outro, a nossa 
preocupação passou a ser onde conse-
guir comprar máscaras e álcool gel, 

além de viseiras, por forma a que con-
seguíssemos proteger a população. Co-
mo conseguir equipamentos de dete-
ção. Além disso, começámos a preocu-
par-nos com as consequências que esta 
pandemia traria às populações e às em-
presas, daí que tenhamos isentado os 
munícipes do pagamento do consumo 
de água durante 12 meses, até quatro 
metros cúbicos. Isentámos as empre-
sas de todo o tipo de taxas como espla-
nadas [isenção durante dois anos] e pu-
blicidade, assim como do pagamento 
de renda em espaços municipais. As 
empresas puderam ainda expandir as 

suas esplanadas sem grandes cons-
trangimentos”, reitera António Bota que 
acrescenta que as famílias que ocupam 
habitação municipal, durante seis me-
ses, também não tiveram que se preo-
cupar com o pagamento da renda. 
António Bota sustenta que Almodôvar 
deve ter sido um dos poucos municípios 
que criou dois programas de apoio fi-
nanceiro, a fundo perdido, para suporte 
ao empreendedorismo e evidencia que 
a Autarquia lançou o Programa de Apoio 
ao Tecido Empresarial do Concelho de 
Almodôvar (PATECA), com o objetivo de 
“apoiar os empresários que têm atra-

vessado inúmeras dificuldades associa-
das a esta pandemia”. Segundo o presi-
dente, o programa materializou-se atra-
vés de um apoio financeiro a fundo per-
dido e teve a dotação de meio milhão de 
euros, tendo decorrido em duas fases. A 
primeira teve lugar entre maio e junho 
de 2020 e a segunda começou em ja-
neiro/fevereiro e ainda se mantém ati-
va. “Este foi um contributo enorme para 
todos aqueles que, com esta crise, so-
freram consequências financeiras, uma 
vez que, naquele primeiro momento, as-
segurámos o pagamento de dois meses 
de salário aos funcionários das empre-
sas que estiveram fechadas durante o 
confinamento, tendo por base o valor do 
ordenado mínimo nacional. Neste se-
gundo período, pagámos, durante dois 
meses, até 70% do valor do ordenado 
dos funcionários das empresas que es-
tiveram encerradas ou que estiveram 
encerradas, mas que conseguiram rea-
daptar-se ou ainda que registaram que-
bras significativas na sua faturação. 
Também aqui o cálculo é feito tendo por 
base o valor do ordenado mínimo e o 
valor a comparticipar está dependente 
da realidade de cada empresa. Atribuí-
mos ainda um apoio no valor de dez por 
cento do ordenado mínimo nacional a 
todos os empresários em nome indivi-
dual. Neste momento, a nossa priorida-
de é investir com tudo o que for possível 
na revitalização do tecido económico do 
Concelho”.
O autarca sublinha, contudo, que o Mu-
nicípio também criou um programa es-
pecífico de apoio às IPSS que se desen-
volveu nos mesmos moldes do PATECA, 
sendo que, neste caso, a Autarquia as-
segurou o pagamento de 70 por cento 
do valor do ordenado a todos os funcio-
nários destas instituições, durante dois 
meses. Desta forma, “como as IPSS 
conseguiram a poupança nos salários, 
ficaram com liquidez para a compra de 
EPI. Também aqui, fomos uma Autar-
quia única no País”. Esta medida signifi-
cou um apoio de 150 mil euros por par-
te do Município. 
No que concerne à educação, o presi-
dente revela que o Município disponibi-
lizou computadores portáteis a todos os 
alunos das escolas do concelho, de to-
dos os níveis de ensino, desde o primá-
rio até ao secundário. “Desde o ano 
passado que todos os nossos alunos, 
sem exceção, têm um computador pre-
parado para o ensino à distância, sem-
pre que necessário. Claro que fizemos 
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“DE UM MOMENTO PARA O OUTRO, A NOSSA 
PREOCUPAÇÃO PASSOU A SER ONDE CONSEGUIR 
COMPRAR MÁSCARAS E ÁLCOOL GEL, ALÉM DE 
VISEIRAS, POR FORMA A QUE CONSEGUÍSSEMOS 
PROTEGER A POPULAÇÃO”



esta distribuição em três fases, até por-
que não havia equipamentos disponí-
veis, mas cumprimos esta ambição com 
sucesso. De ressalvar que todos os la-
res existentes em Almodôvar também 
estão equipados com um computador, 
tudo para que os nossos idosos possam 
comunicar mais facilmente com as suas 
famílias, diminuindo distâncias e a sau-
dade”, completa. 
No que concerne à campanha de vaci-
nação que está a decorrer, António Bota 
realiza um balanço muito positivo, “gra-
ças ao esforço dos profissionais de saú-
de que existem na região. Também te-
mos trabalhado em estreita articulação 
com as entidades locais do setor da 
saúde, o que se tem mostrado uma im-
portante mais-valia. Além disso, dispo-
nibilizámos transporte gratuito para to-
dos os utentes que precisem de se des-
locar até ao centro de saúde para a to-
ma da vacina, sendo necessária apenas 
a marcação do serviço. Neste momen-
to, uma grande percentagem da nossa 
população já está vacinada, com espe-
cial enfoque na mais vulnerável, o que é 
muito positivo”.

Futuro repleto de desafios
“Todos os dias trabalhamos nesta Au-
tarquia como se não existisse amanhã. 
Assim, como a pandemia destruiu todos 
os muros que construímos, temos agora 
que arregaçar as mangas e voltar a 
construí-los, pedra a pedra. É precisa-
mente esta a nossa missão na atualida-
de daí que estejamos confiantes de 
que, no futuro, poderemos apostar em 
diversas áreas de vital importância”, 
aponta o autarca que anuncia que uma 
das prioridades será prosseguir com as 
obras em curso e iniciar os projetos que 
tiveram que ser adiados devido à pan-
demia, até porque “vários projetos con-

tinuam a fazer sentido para o desenvol-
vimento do concelho”.
Paralelamente, António Bota afiança 
que quer adaptar Almodôvar aos desa-
fios que vão surgir no futuro. “O tão fala-
do Plano de Recuperação e Resiliência, 
a célere bazuca é, sobretudo, uma 
questão política. Apesar disso, esta é 
necessária e será uma espécie de qua-
dro comunitário Portugal 2030 reforça-
do, porém ninguém vai conseguir execu-
tar as obras previstas, tendo em conta a 
capacidade de concretização do País. O 
mesmo irá acontecer com o efetivo qua-
dro comunitário de apoio, tendo em 
conta as condições existentes. Se o 
mercado de trabalho não for reforçado 
com mão de obra imigrante, nem 40 por 
cento dos projetos serão concretiza-
dos”, avisa o autarca que lembra que, 
no programa atual, ainda não foram 
executados dez mil milhões de euros de 
obras, sendo que faltam apenas dois 
anos para a sua conclusão, período que 
foi estendido por causa da pandemia. 
“Se assim não fosse o quadro tinha ter-
minado e 50% dos projetos não tinham 
sido executados. Isto acontece porque 
não existem pessoas disponíveis para 

trabalhar, a culpa não é dos autarcas”. 
O presidente defende que o Almodôvar 
terá ainda que enfrentar a problemática 
da deficitária rede viária que serve o 
concelho, sobretudo ao nível das vias 
secundárias, “obras que a União Euro-
peia não financia porque considera que 
o País já tem autoestradas em demasia. 
Esquecem-se é que as autarquias são 
responsáveis por um número cada vez 
maior de infraestruturas, às quais tem 
que realizar a devida manutenção, en-
quanto que o apoio que é atribuído pelo 
Estado Central continua sempre o mes-
mo, o que faz com que a sustentabilida-
de das câmaras fique em risco. Têm que 
ser criados, em parceria com o Governo, 
programas que garantam a sustentabili-
dades destas estruturas, até porque te-
mos cada vez mais competências”.
O autarca recorda que o Município as-
sumiu, recentemente, a competência 
da escola secundária local, infraestru-
tura “onde o Governo não realizou 
qualquer intervenção durante 30 anos. 
Assim, ainda que a culpa seja do Esta-
do Central, são os autarcas locais que 
têm que lidar e resolver o problema 
porque estão, todos os dias, olhos nos 
olhos com a população. O projeto que 
temos de requalificação tem um custo 
superior a cinco milhões, valor que 
quase permite a construção de um no-
vo edifício. Além disso, ainda que te-
nhamos conseguido obter financia-
mento para a obra, este cobre apenas 
uma pequena parte dos custos, pelo 
que teríamos que assumir o restante, o 
que será impensável. Temos que con-
seguir aumentar o valor do financia-
mento. O projeto vai arrancar breve-
mente e irá marcar o futuro do conce-
lho. Se queremos que os nossos jovens 
continuem a estudar em Almodôvar, te-
mos que lhes proporcionar as melho-

res condições de ensino”, destaca. 
António Bota assevera, contudo, que o 
grande desafio será a preparação de 
projetos que possam ser concretizados 
no futuro aproveitando verbas comuni-
tárias, em setores como a inovação digi-
tal, a eficiência energética, o clima e as 
consequentes alterações climáticas. 
“Sabemos que não podemos mudar o 
clima. Assim a solução é a criação de 
condições que nos permitam adaptar, 
ou seja, temos que preparar o Concelho 
para períodos de maior calor, para a 
possibilidade de cheias repentinas e 
para as intempéries que ninguém pre-
vê. Teremos que ser inteligentes e es-
tratégicos nas nossas intervenções, po-
tenciando todos os investimentos reali-
zados. Temos que preparar o território 
para as gerações vindouras”.
O autarca garante mesmo que o grande 
dilema será o Executivo prever que tipo 
de respostas a Autarquia pode dar às 
novas gerações. “As próximas gerações 
serão muito diferentes das atuais e te-
mos que estar preparados para essa 
mudança, até porque as suas necessi-
dades serão distintas das atuais. A prio-
ridade será a ligação à Internet e a pos-
sibilidade de ligação a uma rede 5G. As 
habitações terão que ter ligação à fibra 
ótica, assim como os estabelecimentos 
de ensino, ou a evolução tecnológica 
não fará sentido. Que sentido faz a Au-
tarquia oferecer computadores se a re-
de não existir? Que sentido faz o Muni-
cípio disponibilizar serviço wi-fi em vá-
rios pontos do concelho se, depois, as 
pessoas não conseguem fazer o down-
load de um grande ficheiro quando es-
tão em casa? As escolas serão cada vez 
mais digitais e teremos que estar prepa-
rados para essa realidade. Além disso, 
se queremos combater a desertificação 
temos que colocar ao dispor dos jovens 
os serviços e mais-valias que eles valo-
rizam e precisam. Os que cá estão vão 
morrendo e precisamos de novos muní-
cipes. Assim, não vale a pena as gran-
des obras de milhões se depois as es-
truturas que não se veem, mas que per-
mitem o seu funcionamento, não estão 
asseguradas”, conclui.

7

Mensagem 
aos munícipes
“É um orgulho representar o 
Concelho de Almodôvar e os seus 
habitantes. Sei que fiz o melhor que 
podia e sabia ao longo destes dois 
mandatos, sendo que, durante este 
último, se não fiz mais foi porque 
tal não era possível ou porque as 
condições não o permitiam. Os 
almodovarenses podem continuar 
a confiam em nós. As pessoas 
continuam a ser a prioridade da 
nossa gestão, até porque estamos 
todos cada vez mais próximos em 
todos os sentidos”.



► “A pandemia não interferiu propria-
mente naquele que foi o projeto autár-
quico que apresentámos à população 
em 2017, até porque todos os projetos 
relevantes estão já concluídos como a 
Área de Localização Empresarial [ALE] 
de Valado dos Frades, cujo investimento 
total ultrapassa os cinco milhões de eu-
ros, com uma comparticipação financei-
ra da União Europeia, através do Fundo 
de Desenvolvimento Regional, de cerca 
de 1,7 milhões de euros. Esta é uma ân-
cora para o desenvolvimento da econo-
mia local”, garante Walter Chicharro, pre-
sidente da Câmara Municipal da Nazaré. 
O presidente sublinha ainda “o posicio-
namento estratégico” do equipamento, 
que se destaca pela “implantação de 
empresas, mas também pela diferencia-
ção do tecido económico do concelho e 
pela criação de condições para que as 
empresas criem emprego”. Destinada à 
instalação de unidades empresariais pa-
ra comércio, indústria e serviços, e ou-

tros equipamentos, a ALE está equipada 
com arruamentos, iluminação pública, 
saneamento, água, energia elétrica, re-
de de telecomunicações e rede de gás.
O autarca lembra ainda que o novo cen-
tro de saúde também já está em funcio-
namento. “Ao fim de 36 anos, a Nazaré 
tem, finalmente, um centro de saúde 
com a dignidade e funcionalidade que 
merece. Num território de primeira linha 
mundial, como a Nazaré, tem de haver 
condições apropriadas para os que aqui 
vivem e para os que nos visitam”. Com 
esta nova infraestrutura, que resultou de 
um investimento de 1,4 milhões de eu-
ros suportados pela Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
e de cerca de 350 mil euros pelo Municí-
pio, passam a ser prestados “cuidados 
do século XXI” na doença crónica, na 
doença aguda, na saúde infantil e na 
saúde da mulher, por sete médicos, sete 
enfermeiros e seis assistentes técnicos.
De acordo com o presidente, o novo Cen-
tro Escolar de Famalicão também estará 
em funcionamento no próximo ano letivo. 
Construído de raiz numa zona de expan-
são da freguesia, onde se concentram 
equipamentos e serviços, este centro 
conta com duas salas de atividade para o 
pré-escolar e quatro salas de aula para o 
1.º ciclo do ensino básico, biblioteca esco-
lar, sala multimédia, secretaria, sala de 
professores/educadores, cozinha, refeitó-
rio, zonas de recreio exterior (descoberto 
e coberto) e um campo de jogos exterior 
(descoberto). Este novo espaço educativo 
teve um investimento de 1.844.734 eu-

ros, com uma comparticipação de fundos 
europeus no valor de 1.256.644 euros e 
uma participação da Câmara orçada em 
588.089 euros. Segundo Walter Chichar-
ro, para além de resolver a atual situação 
de dispersão dos recursos educativos da 
freguesia, o novo centro escolar “irá con-
tribuir para a igualdade de oportunidades 
de acesso a espaços educativos de di-
mensão adequada ao sucesso educativo, 
o sucesso escolar dos alunos, a promo-
ção e qualificação dos recursos, o funcio-
namento de apoios coordenados para os 
diferentes grupos etários e a valorização 
ambiental e energética do edifício”.

Desta forma, o autarca garante que to-
dos os projetos que detinham financia-
mento comunitário foram realizados, re-
velando que o Município espera conse-
guir ainda um valor de financiamento su-
perior em virtude do overbooking, ou se-
ja, “iremos aproveitar fundos que não fo-
ram aplicados por outros municípios, ob-
tendo financiamento para meia dúzia de 
projetos que foram já realizados sem re-
curso a qualquer comparticipação”. 

Desafio: pandemia
“A Nazaré é uma porta aberta ao mundo. 
Em 2019, fomos visitados pessoas de 

Em entrevista ao Empresas+®, Walter Chicharro, 
presidente da Câmara Municipal da Nazaré, não tem 

dúvidas: este Município é uma porta aberta ao mundo. 
Com uma aposta clara na internacionalização da marca 

Nazaré, o autarca também não esqueceu o difícil 
desafio da redução da dívida que a Autarquia detém, 

assim como o combate à pandemia que assola o mundo 
há um ano e meio. Walter Chicharro reitera que as 

batalhas têm sido vencidas “graças ao contributo e 
compreensão de todos. Claro que ainda não foi tudo 

feito, ainda muito há a fazer, contudo, hoje, existe uma 
Nazaré diferente revitalizada, forte e com futuro”.

Porta aberta ao mundo
MUNICÍPIO DA NAZARÉ

Walter Chicharro
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120 nacionalidades diferentes. Hoje, so-
mos uma marca turística muito forte no 
País e no mundo. Assim, se tivermos em 
conta o período de tempo que já vivemos 
em pandemia e o número de casos que 
foram registados, detemos uma média 
de dois casos/dia, o que é um valor rela-
tivamente baixo”, considera Walter Chi-
charro que completa: “Claro que a distri-
buição de equipamentos de proteção in-
dividual [EPI] foi importante no controlo 
da pandemia, contudo, devemos enalte-
cer o comportamento e postura de todas 
as pessoas que aqui vivem, assim como 
de todas aquelas que nos visitaram e 
que nos continuam a visitar. O cumpri-
mento rigoroso de todas as indicações 
da Direção-Geral de Saúde tem permiti-
do o sucesso neste combate. Hoje, à se-
melhança do que o que acontece no res-
to do País, a saturação já começa a exis-
tir e torna-se cada vez mais difícil cum-
prir com todos os pressupostos, pelo que 
o Município continua a fazer esse esfor-
ço de sensibilização”.
No que concerne aos apoios diretos e 
indiretos que a Autarquia concedeu a 
munícipes, empresas e instituições, fo-
ram várias as medidas aprovadas no 
sentido de reduzir os impactos financei-
ros da pandemia. Segundo o presiden-
te, o Município criou um fundo de emer-
gência social, no valor de 200 mil euros. 
Na área da educação, articulou de for-
ma permanente com o Agrupamento de 
Escolas Amadeu Gaudêncio, no sentido 
de disponibilizar material informático e 
acesso à Internet às famílias que não 
dispunham destes equipamentos, “por 
forma a que os alunos pudessem assis-
tir às aulas síncronas no ensino à dis-

tância”. Para além disso, apesar do 
confinamento, a Autarquia também con-
tinuou a assegurar o fornecimento de 
refeições aos alunos dos escalões A e 
B. Já os alunos da Universidade Sénior 
da Nazaré ficaram isentos do pagamen-
to de mensalidades no período de janei-
ro a abril deste ano.

Já na área da ação social, de acordo com 
o autarca o Município apoios pessoas 
sem suporte familiar e com restrições de-
vido a idade ou doença na aquisição de 
medicação, bens alimentares e outras ne-
cessidades básicas para. Neste âmbito, 
procedeu ainda à entrega de donativos 
de bens perecíveis e de primeira necessi-

dade a famílias necessitadas e assegurou 
a entrega de bens alimentares às famílias 
em situação de vulnerabilidade. Também 
disponibilizou um serviço de apoio na 
aquisição de bens alimentares a pessoas 
em isolamento profilático ou infetadas pe-
lo novo coronavírus, apoio psicossocial in-
dividualizado e apoio a cidadãos estran-
geiros, visando facilitar a comunicação. A 
Autarquia ativou ainda parcerias com as 
instituições de primeira linha em cada fre-
guesia, com a rede social e com a loja so-
cial para agilizar apoios à população, pro-
fissionais de saúde e bombeiros e intensi-
ficou a articulação com as juntas de fre-
guesia, instituições particulares de solida-
riedade social, bombeiros e com a segu-
rança social para ativar apoios económi-
cos ou outros que se mostrassem neces-
sários. “Ninguém podia ficar para trás”. 
Ainda na área social, mas na vertente da 
habitação, 78 agregados ficaram isentos 
do pagamento das rendas do Bairro de 
Habitação Social
No que respeita à economia local, a Au-
tarquia isentou do pagamento de ren-
das as atividades económicas obriga-
das a encerrar e reduziu o pagamento 
em 50% para aquelas que continuaram 
a laborar. Também não foram cobradas 
as taxas referentes à ocupação da via 
pública, quer para as esplanadas, quer 
para a colocação de publicidade, assim 
como ficou isento de pagamento o esta-
cionamento nas zonas tarifadas com 
parquímetro e parques de estaciona-
mento. Para além disso, durante vários 
meses, empresas e famílias viram a sua 
fatura da água reduzida em 25%, o que 
significou um investimento de 270 mil 
euros devido à perda de receitas. Por 
fim, a Autarquia dinamizou e promoveu 
a Plataforma “Nazaré Mercado Local”, 
onde os empresários podiam colocar à 
venda os seus produtos, rentabilizando, 
desta forma, a mais-valia das novas tec-
nologias.

9

Limitação de mandatos para todos
“Era daqueles que considerava que 12 anos não seriam suficientes para deixar 
um legado forte na Nazaré e, hoje, considero que já o consegui fazer em quatro, 
nomeadamente com a redução da dívida e com a dinamização da marca Nazaré. 
Assim, atualmente, considero que 12 anos são suficientes para que um autarca 
deixe o seu legado, pelo que concordo com a limitação, sobretudo tendo em conta a 
realidade que herdei e que derivou de 20 anos de mandato de um presidente eleito 
pelo povo. Acredito também na renovação, pelo que a limitação de mandatos faz 
todo o sentido. Contudo, também não considero coerente e de bom tom que aqueles 
que decretaram a limitação de mandatos para as autarquias e juntas de freguesia 
optem pela não limitação do cargo que exercem. Nos deputados a limitação de 
mandatos deveria ser uma realidade”. 



Desafio: dívida
“Neste momento, a dívida da Autarquia 
está situada nos 30 milhões de euros, 
uma vez que já conseguimos recuperar 
cerca de 16 milhões. Contudo, mais re-
levante que a regularização da dívida, 
devemos enaltecer a acentuada redu-
ção do prazo médio de pagamento aos 
fornecedores. Esse prazo já foi superior 
a 3000 dias. Hoje, as faturas são pagas 
no prazo de um mês, o que é uma mu-
dança significativa, ainda que esteja 
confiante de que ainda conseguiremos 
fazer melhor. É importante que os forne-
cedores saibam que existe capacidade 
de liquidação, uma vez que, desta  
forma, conseguimos obter preços  
mais competitivos”, esclarece Walter 
Chicharro.
De acordo com o autarca, outra questão 
importante a ressalvar é a de que se, 
sobretudo durante o primeiro mandato, 
“não tivéssemos herdado uma dívida 
suplementar superior a quatro milhões 
que não estavam contabilizados quan-
do tomámos posse, a realidade teria si-
do muito diferente. Esta dívida extra 

que tivemos que regularizar significa 
que hoje ainda não estamos abaixo do 
limite permitido para endividamento, o 
que faz com que ainda não possamos 
baixar os impostos à população. Infeliz-
mente, o anterior Executivo, além de ter 
deixado os munícipes a pagar as taxas 
máximas possíveis, ainda nos impediu 
de alterar esta realidade. Apesar disso, 
estamos confiantes de que conseguire-
mos reduzir, ainda este ano, mais dois 
milhões de euros de dívida, o que per-
mitirá, nos primeiros anos do próximo 
mandato, finalmente baixar a carga fis-
cal que os munícipes têm que pagar”.

Confiança no futuro
Quanto ao futuro, Walter Chicharro con-
sidera de vital importância que se conti-
nue a apostar na educação. “Depois de 
terminada a rede de centros escolares 
no concelho, é nossa intenção fazer um 
alargamento da escola pública, em par-
ceria com o Estado Central. A Escola 
Amadeu Gaudêncio tem a necessidade 
que o seu número de salas seja alarga-
do, mais-valia que iremos concretizar”.
O autarca lembra ainda o projeto do as-
censor da Pederneira. “A nossa preten-
são é conseguir financiamento para a 
sua construção ainda no âmbito do 
atual quadro comunitário de apoio, re-
correndo ao overbooking. Acreditámos 
que este será um novo ativo para o con-
celho, até porque nos ajudará, não só 
do ponto de vista social, na medida em 
que dinamizará a zona mais antiga da 
Nazaré e onde se concentra a popula-
ção mais idosa, mas também porque 
vai criar uma valência adicional numa 
zona verdadeiramente premium, onde 

se estão a fixar muitos estrangeiros. Pa-
ra além disso, resolve a questão da mo-
bilidade, essencial no concelho, com re-
curso a práticas sustentáveis de mobili-
dade, em detrimento da utilização do 
transporte individual motorizado”.
O presidente revela ainda que, ainda es-
te ano, pretende começar a construção 
do novo terminal rodoviário, num inves-
timento superior a um milhão de euros. 
Este novo espaço irá substituir “um 
equipamento provisório há demasiados 
anos”, sendo assumido pelo autarca co-
mo “um projeto estruturante num eixo 
de referência para o desenvolvimento 
da Nazaré”, já que será construído na 
Avenida do Município, junto à biblioteca 
municipal, próximo do centro da vila e 
da praia. O novo terminal terá como fun-
ção fazer o interface entre as carreiras 
urbanas e de acesso às povoações vizi-
nhas e as carreiras nacionais da rede 
de expressos, a futura ciclovia da Aveni-
da do Município e a mobilidade pedonal 
aos principais equipamento e serviços 

do concelho. O objetivo da Autarquia é 
que “o futuro equipamento acompanhe 
os novos tempos” e responda de “forma 
qualificada e integrada às necessidades 
atuais e futuras da população”, promo-
vendo simultaneamente “o reforço da 
acessibilidade, a equidade e a coesão 
social, atendendo à realidade demográ-
fica e dinâmicas económicas”, destaca 
Walter Chicharro.
O presidente assevera ainda que pre-
tende continuar a promover internacio-
nalmente o concelho e realizar a requa-
lificação do espaço público, até porque 
pretende construir uma nova centralida-
de. “Tendo em conta a transferência de 
competências, nomeadamente no que 
concerne às áreas portuárias, processo 
que está quase concluído, ambicioná-
mos criar um novo espaço comercial no 
porto, ao mesmo tempo que qualifica-
mos aquela área, dotando-a de novas e 
diferenciadoras mais-valias”. 
Por fim, Walter Chicharro advoga que 
tenciona intervir em duas questões ful-
crais para a Nazaré: a falta de estacio-
namento e a melhoria da rede viária 
concelhia. Para isso, vai avançar com a 
construção de um novo parque de esta-
cionamento subterrâneo e à superfície, 
com capacidade para um milhar de via-
turas. “No centro do Valado também já 
adquirimos terreno para a construção 
de um novo espaço de estacionamento. 
Quanto à melhoria da rede viária conti-
nuaremos a trabalhar na constante re-
qualificação das nossas estradas, uma 
vez que esta é essencial no incremento 
do nível de qualidade de vida dos nos-
sos munícipes e de todos aqueles que 
nos visitam”, conclui. 
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Mensagem 
aos munícipes
“As batalhas têm sido vencidas 
graças ao contributo e 
compreensão de todos. Claro que 
ainda não foi tudo feito, ainda 
muito há a fazer, contudo, hoje, 
existe uma Nazaré diferente 
revitalizada, forte e com futuro. 
Estamos confiantes em relação aos 
anos que estão para vir, porque 
iremos enfrentá-los com todos os 
munícipes em quem confiamos 
e com os quais trabalhamos em 
parceria”.



► “A pandemia que estamos a viver, 
desde março de 2019, interferiu apenas 
com a componente cultural e com o tu-
rismo que tínhamos projetado para o 
presente mandato. Infelizmente, tínha-
mos prevista a realização de um grande 
evento cultural ligado ao cavalo, o Alter 
International Horse Summit [AIHS], que 
seria marcante no concelho e que deixa-
ria uma marca na região, mas que teve 
que ser adiado. Já tínhamos tudo prepa-
rado e tínhamos realizado centenas de 
contactos com pessoas e instituições li-
gadas ao setor, esforço que não pode ser 
concretizado. Mesmo o Turismo de Por-
tugal reconheceu o mérito do nosso pro-
jeto e demonstrou o seu apoio. Este é um 
projeto com contornos únicos em Portu-
gal e na Europa. O seu objetivo principal 
passa por analisar, aprofundar e debater 
todos os assuntos que, direta ou indire-
tamente, se relacionam com o mundo 
equestre”, explica Francisco Reis, presi-

dente da Câmara Municipal de Alter do 
Chão, segundo o qual, as áreas abrangi-
das por este evento são muito heterogé-
neas e vão da economia à investigação e 
tratamento, da competição ao transpor-
te ou do turismo ao empreendedorismo. 
“Esta iniciativa parte do País com o cava-
lo de sela mais antigo do mundo, o puro- 
-sangue lusitano, e de Alter, o concelho 
berço do Cavalo Alter Real, uma das es-
tirpes puro-sangue mais premiadas de 
sempre”. 
O autarca refere que, desde a sua géne-
se, que o AIHS se quis assumir como 
uma das maiores e mais prestigiadas 
redes equestres da Europa. Para tal, 
conta com mais de duas dezenas de 
parceiros institucionais, associativos, 
media e investidores, tanto nacionais 
como internacionais. “Esperamos poder 
tornar este sonho em realidade, logo 
que possível. A data prevista de realiza-
ção será abril do próximo ano. Temos 
agora que ser irreverentes e resilien-
tes”, completa o presidente. 
Apesar desses constrangimentos, de 
acordo com o presidente, todo o man-
dato tem decorrido dentro daqueles que 
eram os planos traçados em 2017. “Já 
realizámos a modernização dos servi-
ços que a Autarquia coloca ao dispor 
dos seus munícipes, assim como con-
cluímos todas as obras propostas. Nun-
ca encerrámos. Estivemos sempre a 
funcionar em pleno, ao contrário do que 
aconteceu noutros municípios”. 

Francisco Reis está a terminar o primeiro mandato como 
presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão. Apesar de 

reconhecer que estes foram quatro anos repletos de desafios, o 
autarca está confiante no trabalho realizado e acredita que é 
possível colocar o concelho nas plataformas de investimento 

internacionais, ao mesmo tempo que consagra Alter como um 
centro nacional e internacional de debate para os assuntos e 

desafios que impactam o mundo equestre, naquele que é o 
concelho berço do Cavalo Alter Real, uma das estirpes puro- 

-sangue mais premiadas de sempre e ex-líbris da região.

Concelho berço 
do Cavalo Alter Real

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Francisco Reis
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“TÍNHAMOS PREVISTA A REALIZAÇÃO DE UM 
GRANDE EVENTO CULTURAL LIGADO AO CAVALO, O 
ALTER INTERNATIONAL HORSE SUMMIT [AIHS], QUE 
SERIA MARCANTE NO CONCELHO E QUE DEIXARIA 
UMA MARCA NA REGIÃO, MAS QUE TEVE QUE 
SER ADIADO. JÁ TÍNHAMOS TUDO PREPARADO E 
TÍNHAMOS REALIZADO CENTENAS DE CONTACTOS 
COM PESSOAS E INSTITUIÇÕES LIGADAS AO SETOR, 
ESFORÇO QUE NÃO PODE SER CONCRETIZADO”



Atitude preventiva
Segundo Francisco Reis, no combate à 
pandemia foi de vital importância a 
postura sempre atenta e preventiva 
que a Autarquia adotou sendo que dis-
tribuiu equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI) a empresas, instituições e 
população em geral. “Esta medida foi 
de suma importância para os números 
que Alter do Chão registou ao longo da 
primeira e segunda vagas. Apesar de 
sermos um Município do Interior do 
País, pequeno e com diversas condicio-
nantes resultantes dessa condição, no-
meadamente a nível financeiro, estive-
mos sempre junto de todos os muníci-
pes e empresas, sendo que demos um 
especial apoio às diversas IPSS do Con-
celho, uma vez que sabemos que, até à 
vacinação, estas eram as estruturas 
mais frágeis e às quais tínhamos que 
estar mais atentos, tendo em conta o 
seu público-alvo. Estivemos sempre 
disponíveis 24 horas por dia, com técni-
cos especializados junto de todos aque-
les que precisavam de ajuda”. 
O autarca garante que o Concelho nun-
ca correu atrás do prejuízo. “Discuti-
mos e tomámos decisões atempada-
mente, sempre em acordo com os 
agentes locais de saúde pública, por 
forma a que a atuação fosse concerta-
da. Sempre atacámos o problema na 
sua origem. Assim, logo que surgiu o 
primeiro caso fomos ágeis e colocámos 
ao dispor de toda a população todas as 
ferramentas necessárias para este 
combate. Através das redes sociais 
também realizámos diversas campa-
nhas de informação e de sensibiliza-
ção, o que também se mostrou uma 
mais-valia. Os munícipes perceberam 
logo quais os comportamentos a ter, 
por forma a diminuir o risco. Claro que 
nem tudo foi perfeito e que tivemos um 
surto numa IPSS que não tivemos como 
evitar, contudo, julgo que, tendo em 

conta a nossa dimensão, fizemos um 
trabalho extraordinário de combate a 
esta pandemia e de mitigação das suas 
consequências”. 
Francisco Reis assevera que não pode-
mos esquecer que “os municípios nun-
ca tiveram e nunca irão ter acesso à in-
formação de uma forma transparente e 
rigorosa, por forma a ajudarem da me-
lhor forma os cidadãos. Por isso, quan-
do alguém dispõe de fundos públicos 
de forma indiscriminada corre dois ris-
cos: por um lado, gastar recursos onde 
estes não são efetivamente necessá-
rios, por outro de, no futuro, poder ser 
acusado de peculato ou de um outro 
qualquer crime. Enquanto gestores pú-
blicos temos que ser rigorosos e não 
podemos aplicar os fundos públicos 
sem qualquer regra. Gastámos aquilo 
que a lei nos permite e vamos até onde 
nos é permitido”. 
Assim, no que diz respeito à mitigação 
dos efeitos nefastos desta pandemia, o 

autarca esclarece que o Município 
apoiou diretamente as IPSS com cerca 
de 80 mil euros, “para que pudessem 
fazer face às despesas mais premen-
tes. Todas as pessoas que provassem 
que estavam em lay-off ficavam isentas 
do pagamento de renda e de água”. A 
Autarquia adquiriu ainda os testes rápi-
dos necessários para despistar possí-
veis surtos, “outro investimento avulta-
do que realizámos, até porque estes 
testes foram usados não só nas institui-
ções, como nas diversas associações 
desportivas, quando o País começou a 
entrar numa fase de desconfinamento. 
De ressalvar que não olhámos a custos 
e adquirimos os equipamentos e os tes-
tes que o delegado de saúde recomen-
dou e não os mais baratos que existiam 
no mercado. Temos que ouvir os técni-
cos e seguir as diretrizes daqueles que 
sabem como lidar com um problema 
como este”. 
Para além disso, de março de 2020 até 
dezembro de 2021, o Município isentou 
todos os munícipes, empresas e insti-
tuições do pagamento pelo uso de qual-
quer espaço público, assim como isen-
tou as empresas do pagamento de to-
das as taxas ligadas à publicidade e ao 
uso de esplanadas, tendo feito o mes-
mo com o pagamento de rendas, no ca-
so dos comerciantes e empresas que 
ocupam espaços que pertencem ao 
Município. “Também isentámos todos 
os comerciantes e as empresas que ti-
veram que encerrar por causa do Esta-
do de Emergência do pagamento das 
taxas fixas de resíduos e de saneamen-
to. Tivemos que fazer esta diferencia-
ção, uma vez que muitas empresas, 
porque nunca tiveram que encerrar, até 
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“APESAR DE SERMOS 
UM MUNICÍPIO 
DO INTERIOR DO 
PAÍS, PEQUENO 
E COM DIVERSAS 
CONDICIONANTES 
RESULTANTES 
DESSA CONDIÇÃO, 
NOMEADAMENTE A 
NÍVEL FINANCEIRO, 
ESTIVEMOS SEMPRE 
JUNTO DE TODOS 
OS MUNÍCIPES E 
EMPRESAS, SENDO 
QUE DEMOS UM 
ESPECIAL APOIO ÀS 
DIVERSAS IPSS DO 
CONCELHO”



viram a sua faturação reforçada, o faz 
com que este apoio deixe de fazer sen-
tido. Sei que existem municípios que 
criaram regulamentos específicos de 
apoio a todas as empresas, contudo, 
estou convicto de que essas medidas, 
no futuro, serão revistas pelas entida-
des de justiça. As autarquias não po-
dem ajudar indiscriminadamente as 
empresas com recurso a fundos públi-
cos sem antes perceberem se estas po-
dem e merecem ser efetivamente aju-
dadas. É com esta gestão rigorosa, ho-
nesta, transparente e com muita com-
petência, que a Câmara Municipal de 
Alter do Chão é gerida”. 

Alter do Chão: 
um Concelho de referência
Quanto ao futuro, Francisco Reis revela 
que irá apostar na educação até porque 
o Município vai aceitar a transferência 
de competências neste setor, a partir de 
janeiro de 2022. O autarca lembra que 
existe no concelho a EPDRAC – Escola 
Profissional de Desenvolvimento Rural 
de Alter do Chão que fica localizada da 
Coudelaria de Alter, ex-líbris do Municí-
pio. “Assim, temos que dotar este esta-
belecimento de todas as condições pa-
ra que se torne numa escola de referên-
cia e de excelência. Queremos ser um 
exemplo no mundo. O cocheiro-mor da 
Rainha de Inglaterra fez a sua escola 
em Alter e esse é um legado que quere-
mos perpetuar”. 
Nesse sentido, o autarca destaca que já 
está criado um projeto que contempla a 
reestruturação total da escola a come-
çar, desde logo, pelos acessos e zona 
envolvente. Serão ainda necessárias in-
tervenções ainda ao nível da atualiza-
ção da rede de saneamento e abasteci-
mento de água e o Município irá intervir 
ainda em dois pavilhões que “estão 
quase abandonados e completamente 
obsoletos. Estamos ainda a ter a cola-
boração de uma universidade pública 
na definição deste projeto, o que é uma 
importante mais-valia, até porque gos-
taríamos que fosse contemplado pelo 
Plano de Recuperação e Resiliência que 
será implementado no nosso País. Para 
além disso, estamos em conversações 
com a DGAVE – Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária para que a es-
cola passe a ser tutora de duas a quatro 
raças autóctones da região, uma vez 
que pretendemos que o estabelecimen-
to seja equipado com um laboratório de 
alta qualidade e inteligência digital”. 

Segundo o presidente, outra das apos-
tas do Executivo será o desenvolvimen-
to local, no sentido de colocar Alter do 
Chão nas plataformas de investimento 
internacionais, nomeadamente para 
que o concelho seja conhecido e reco-
nhecido nas embaixadas, consulados, 
câmaras do comércio, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Ministério da 
Economia. Esse objetivo passará pela 
iniciativa Dossier do Investidor, projeto 
que já está definido e que resultou na 
plataforma Portugal Site Selection Con-
sulting, ferramenta criada pela AICEP – 
Agência para o Investimento e Comér-
cio Externo de Portugal – Global Par-
ques, em parceria com o Município, pa-
ra apoiar o cumprimento de objetivos 
do Programa Internacionalizar, nomea-
damente no apoio aos agentes econó-
micos e decisores nacionais, na dina-

mização da aplicação de políticas e es-
tratégias de captação de investimento 
estrangeiro, a nível regional e setorial. 
“Este projeto tem como objetivo, pro-
mover – interna e externamente – o re-
lançamento da atividade económica 
nacional e, mais concretamente, ala-
vancar a imagem e o potencial deste 
território localizado no Interior do País 
que tem como potencial de consumo, 
logo ali ao lado, na fronteira espanho-
la, um universo de mais de 200 mil 
consumidores e que se assume como 
uma porta de entrada e escoamento 
de produtos, de e para a Europa. Com 
esta parceria estratégica que se mate-
rializa neste Dossier, inovador e essen-
cial, colocámos o Município de Alter do 
Chão no radar dos investidores. Assim, 
depositámos toda a confiança nesta 
parceria e estamos esperançosos que 

este instrumento vai potenciar e dará 
uma visibilidade ainda maior a tudo 
aquilo que nós temos de bom, quer a 
nível nacional, quer a nível internacio-
nal”, advoga o autarca que acrescenta 
que para o desenvolvimento de uma 
região é necessário “ter uma visão de 
futuro, estar presente junto dos cen-
tros de decisão, das associações em-
presariais, aliando a tudo isto uma 
busca constante e incansável por no-
vos projetos e empresários sejam eles 
nacionais ou internacionais”. Este Dos-
sier já pode ser acedido online  
(https://www.investalter.com/) e terá 
uma ligação para a plataforma Portu-
gal Site Selection (www.portugalsitese-
lection.pt/), um motor de busca com 
base em Sistemas de Informação Geo-
gráfica (SIG), que utiliza dados oficiais, 
fiáveis e objetivos, sob o aval do Estado 
Português – Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. “Ambicionamos captar 
investimento e criar emprego público e 
privado, combatendo deste modo a de-
sertificação evidenciada nos resulta-
dos preliminares nos Censos 2021, ex-
tensível a todo o Alto Alentejo”, avança 
o autarca. 
Por fim, Francisco Reis garante que 
também não vai esquecer o setor social 
e todas as IPSS que existem no conce-
lho, pelo que “iremos continuar o traba-
lho que temos vindo a cumprir, nomea-
damente o aumento da subvenção que 
atribuímos. Só este ano, já concede-
mos a estas instituições apoios no va-
lor de mais de 250 mil euros, sendo 
que adjudicámos ainda um apoio su-
plementar à Santa Casa da Misericór-
dia local para a construção de uma  
Unidade de Cuidados Continuados.  
A verdade é que este é o concelho onde 
nasci e que defendo e defenderei sem-
pre com unhas e dentes, pelo que esta-
rei sempre pronto para fazer aconte-
cer”, conclui. 
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Limitação de mandatos a oito anos
“O que eu defendo é precisamente aquilo que está legislado. Custa-me conviver 
com pessoas que entendem que o poder local é uma forma de vida. Temos 
todos o dever e a obrigação, enquanto cidadãos, de dar o nosso melhor em prol 
do bem comum e do desenvolvimento do nosso País. Por isso, acredito que, 
para todos aqueles que vêm para uma autarquia trabalhar de dia e de noite, 
oito anos são mais do que suficientes. Contudo, o que vamos vendo por aí, não 
são mais do que mazelas da nossa democracia que não é um regime perfeito, 
ainda que, dentro de todos os possíveis, é o mais aceitável. Se, por exemplo, 
durante 12 anos distribuiu os recursos pelas instituições e realizar operações 
de cosmética, fim esse tempo tenho que ir embora e concorro ao concelho 
vizinho. Este facto só demonstra que os partidos políticos não têm alternativas 
e não faz qualquer sentido. Assim, concordo que 12 anos são mais do que 
suficientes, ainda que considere que o ideal seriam oito. Caso se mantenham 
os 12, julgo que seria mais vantajoso o cumprimento de dois mandatos de seis 
anos, em detrimento de três de quatro”.
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Autarquia: a mão amiga que as pessoas precisam
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MUNICÍPIO DE ELVAS

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► “Ninguém estava à espera de uma 
pandemia como esta, por isso ninguém 
estava preparado. Apesar disso, cedo 
percebemos que, ou continuávamos 
com os investimentos que estavam pro-
gramados ou optávamos pela sua para-
gem face à incerteza quanto ao futuro 
que a pandemia trazia. Optámos por 
avançar, uma vez que a pandemia já ti-
nha afetado a atividade económica, pelo 
que, se os investimentos parassem, a 
economia local seria ainda mais prejudi-
cada. Assim, podemos dizer que a pan-
demia não afetou o nosso plano de in-
vestimentos”, assegura Nuno Mocinha, 
presidente da Câmara Municipal de El-
vas que acrescenta que as perdas acon-
teceram a nível cultural, desportivo e re-
creativo, uma vez que muitas das ações 
programadas não foram levadas a cabo. 
“Claro que as verbas que iam ser investi-
das em todas essas ações foram direcio-
nadas para o combate à pandemia. 
Olhando para trás, sinto que o meu de-

ver foi cumprido”, assevera o autarca 
que garante que o Município, desde o iní-
cio, realizou sempre um acompanha-
mento muito próximo deste processo e 
esteve sempre vigilante, adotando uma 
postura preventiva, através da monta-
gem de diversas estruturas de retaguar-
da. Para além disso, a Autarquia ofere-
ceu inúmeros equipamentos de proteção 
individual (EPI) a empresas, instituições 
e população em geral. 
Como forma de combater o isolamento 
social, o Município criou uma linha de 
apoio para os idosos. “Todos os dias um 
técnico da Autarquia entrava em contac-
to com eles e percebia o seu estado de 
espírito e as suas necessidades. Criá-
mos também uma estrutura de retaguar-
da com psicólogos preparados para lidar 
com as diversas problemáticas relacio-
nadas com o confinamento e o isolamen-
to, além das questões ligadas ao medo 
da doença e das suas consequências. 
Também apostámos muito no rastreio, 
assim como aumentámos exponencial-
mente todos os apoios que são concedi-
dos aos idosos, nomeadamente no que 
diz respeito ao pagamento da fatura da 
farmácia, sendo que ainda nos disponi-
bilizamos para levar os medicamentos, 
ou até mesmo alimentos, a casa dos ido-
sos durante os períodos de confinamen-
to. Vale a pena referir que esta rede de 
apoio foi criada em parceria com as insti-
tuições locais e juntas de freguesia”, ex-
plica o presidente.
A Autarquia também apoiou diretamente 
as famílias com a cedência de acessos à 

Internet, uma vez que, no passado, ain-
da antes do aparecimento da pandemia, 
já tinha investido na aquisição de com-
putadores. Através de um programa im-
plementado, o «Mais Sucesso», todas as 
crianças do ensino básico tiveram aces-
so a um tablet com teclado. Assim, quan-
do as escolas passaram para a modali-
dade do ensino à distância, o Município 
disponibilizou estes equipamentos aos 
agrupamentos escolares que os fizeram 
chegar aos alunos que não detinham es-
ta resposta. “Por falta de equipamento, 
nenhuma criança do concelho foi excluí-
da. Também aumentámos o número de 
bolsas de estudo atribuídas, uma vez 
que alterámos o teto do rendimento per 
capita/ano do agregado familiar igualan-
do-o ao usado pelo Estado Central para a 
atribuição de bolsas no ensino superior, 
o que nos permitiu aprovar cerca de 200 
candidaturas. Além disso, criámos algu-
mas regras para que as pessoas que 
comprovadamente perderam o emprego 
pudessem ter um acesso diferenciado a 
todos os programas de apoio que o Mu-
nicípio tem em funcionamento, assim co-
mo reforçámos o programa que existe li-
gado ao apoio à alimentação. Claro que 
não podemos dar luxos, contudo tam-
bém não faz sentido que alguém passe 

fome nos dias que correm”, garante  
Nuno Mocinha.
Já no caso dos mais jovens, a Autarquia 
já promovia o Programa de Ocupação 
Municipal Temporária de Jovens (OMTJ) 
destinado a jovens com idades entre os 
18 e os 26 anos, que se encontram de-
sempregados ou à procura do primeiro 
emprego e residentes no Cconcelho, no 
sentido de permitir a ocupação diária de 
cinco horas integrados nos serviços mu-
nicipais. Além disso, promovia o Progra-
ma Ocupação Municipal de Tempos Li-
vres (OMTL) de curta e longa duração, 
destinado a jovens com idades entre os 
15 e os 25 anos, que se encontram inse-
ridos no sistema de ensino ou no siste-
ma de formação profissional, que sejam 
residentes no concelho, no sentido de 
lhes proporcionar uma ocupação diária, 
no período da interrupção letiva de ve-
rão, durante duas semanas, nos servi-
ços municipais, num período de três ou 
quatro horas diárias. Assim, “alterámos 
as regras de renovação destas iniciati-
vas para que os jovens tivessem na Au-
tarquia uma possibilidade segura de 
ocupação. Em condições normais, os jo-
vens estão impedidos de realizar progra-
mas sucessivos, por forma a incentivá-
-los a recorrer ao mercado de trabalho 

A cumprir o segundo mandato como presidente da Câmara 
Municipal de Elvas, Nuno Mocinha olha para trás com um 

sentimento de dever cumprido. De acordo com o autarca, apesar da 
pandemia os investimentos continuaram e o Município continuou a 

crescer e a afirmar-se na região. Durante a pandemia, a Autarquia 
foi a mão amiga que as pessoas precisam e apoiou as empresas, 

instituições e população em geral, uma vez que ninguém podia ficar 
para trás. Nuno Mocinha garante que agora o Executivo tem que dar 

a oportunidade de semear aquilo que pode ser o futuro.

Autarquia: a mão amiga 
que as pessoas precisam

MUNICÍPIO DE ELVAS

Nuno Mocinha

II
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“O mais importante sempre foram as pessoas”
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MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► “A pandemia afetou a vida de todos 
nós, pelo que provocou um quase «atrope-
lo» daquela que era a nossa programação 
para este mandato. Tínhamos um conjun-
to de programas previstos, financiados 
por fundos europeus, que, felizmente não 
sofreram alterações e avançaram como 
planeado. Contudo, projetos ligados às di-
nâmicas sociais, culturais e desportivas 
foram fortemente afetados. Ao longo des-
tes dois últimos anos, esta nova realidade 
levou a um reajustamento, não só do pon-
to de vista organizacional para dar res-
posta à pandemia, mas também a nível fi-
nanceiro e orçamental para acorrer e 
apoiar as instituições e empresas locais e 
todos os vianenses que sofreram os im-
pactos negativos desta nova realidade. 
Durante 50% deste mandato tivemos que 
nos reinventar. Ninguém tinha um ma-
nual de instruções para uma situação co-
mo esta, pelo que tivemos que reapren-
der a gerir a Autarquia, procurando mini-
mizar aqueles que são os efeitos devasta-

dores de um fenómeno como este”, asse-
gura José Maria Costa, presidente da Câ-
mara Municipal de Viana do Castelo.
O autarca garante que, no combate a esta 
pandemia, a Autarquia desempenhou um 
papel preponderante juntamente com ou-
tros atores locais. Contudo, reitera que a 
população de Viana surpreendeu a todos 
mesmo “quando tomámos as medidas 
mais difíceis como o encerramento do co-
mércio, feiras e cemitérios. A população 
entendeu sempre o sentido maior que 
pretendíamos proteger e que era o da vi-
da. Os serviços públicos também tiveram 
que garantir respostas à população, mo-
bilizando esforços e realizando outros 
serviços. A título de exemplo, diversos téc-
nicos, engenheiros e outros funcionários 
da Autarquia organizaram-se e entrega-
ram refeições e alimentos a pessoas que 
estavam em confinamento. De enaltecer 
ainda o trabalho realizado por parte de to-
dos os profissionais de saúde. Foram fan-
tásticos”. 
O presidente revela que sente ainda o 
sentido da generosidade que os funcio-
nários da IPSS tiveram, uma vez que se 
isolaram nas instituições durante 15 
dias, devidamente testados, “sempre 
disponíveis para servir e proteger os ido-
sos. O nosso centro cultural esteve fe-
chado durante um ano, transformado 
em hospital de retaguarda, sempre dis-
ponível para ajudar as pessoas de todo o 
distrito. Todos estes foram atos de uma 
grande generosidade e demonstraram 
muita solidariedade”.

12 anos repletos de desafios
“Foram 12 anos de trabalho intenso. Ini-
ciámos o primeiro mandato num contex-

to de grande dificuldade, uma vez que 
estávamos em crise, sob o olhar atento 
da Troika. O terceiro foi condicionado pe-
la pandemia. Assim, ultrapassámos 
duas crises importantes. Em 2009, co-
mo a crise foi de caráter financeiro regis-
tou-se um estrangulamento ao nível das 
receitas dos municípios, o que nos obri-
gou a um reposicionamento face à des-
pesa corrente da adoção de métodos de 
maior rigor e controlo, fazendo uma apro-
ximação entre a receita e a despesa. As-
sim, durante o primeiro mandato reduzi-
mos o passivo da Autarquia em 11 mi-
lhões de euros. Deixámos as finanças 
municipais muito bem preparadas para 
que, oito anos depois, neste último man-
dato, pudéssemos estar à altura e res-
ponder de uma forma mais incisiva, com 
mais investimento e com maior resposta 
do ponto de vista social e até de apoios 
na saúde às questões da pandemia”, 
lembra José Maria Costa. 
Em jeito de balanço, o autarca assevera 
que, ao longo destes 12 anos, o Executi-
vo definiu diversas apostas a operacio-
nalizar que se traduziram em cinco eixos 
fundamentais. O primeiro foi a econo-
mia, a atratividade económica e a com-
petitividade do concelho. “Ao longo da úl-
tima década, Viana do Castelo aumen-
tou a sua oportunidade de emprego, as 
suas exportações e o seu valor acrescen-
tado bruto, o que faz com que sejamos, 
na atualidade, o 16º concelho mais ex-
portador do País, representando cerca 
de 1.5% das exportações portuguesas”. 
Em segundo lugar, o Município privile-
giou a educação, até porque, “para nós, 
o mais importante sempre foram as pes-
soas. Apostámos na melhoria da quali-

dade da oferta existente desde o jardim 
de infância até ao ensino superior, apos-
ta que foi apoiada por fundos comunitá-
rios. Desta forma, conseguimos obter a 
melhoria constante das nossas infraes-
truturas e de todos os equipamentos 
educativos. Também avançámos com o 
ensino da música nos jardins de infân-
cia, porque entendemos que era impor-
tante que esta sensibilidade e sentido 
das artes estar presente nas camadas 
mais jovens”, explica o presidente.

Ao fim de 12 anos como presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa 
deixa o concelho mais desenvolvido, com melhor nível de qualidade de vida e preparado para os 

desafios do futuro. Com um sentimento de dever cumprido e com a certeza de que o mais 
importante foram sempre as pessoas, o autarca lamenta apenas que estes três mandatos 

tenham sido condicionados por duas crises, uma económica (2009) com a intervenção da Troika 
e outra ligada ao setor da saúde (2020), a atual pandemia que assola todo o mundo. 

“O mais importante 
sempre foram as pessoas”

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

José Maria Costa

II

Mensagem 
aos munícipes
“Foi um privilégio estar na liderança 
desta Autarquia durante 12 anos. 
Tive ainda o privilégio de ter uma 
equipa que sempre me acompanhou, 
sendo que tenho ainda que enaltecer 
a excelência da equipa municipal e 
de todos os serviços municipalizados 
que trabalhou comigo. Porém, 
considero-me também um homem 
com sorte porque fui sempre muito 
bem percebido e entendido por parte 
de todos os vienenses, sendo que, 
em todos os desafios que exigiam 
grande mobilização conjunta, 
contei sempre com grande apoio e 
entusiasmo de todos”.
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AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV

Município de São Roque do Pico
ESPECIAL ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

“Maiores problemas não são competência da Autarquia”





► “Somos uma ilha com três concelhos, 
grande em área, mas com pouca popula-
ção, daí que os bancos optem por encer-
rar os balcões nos concelhos mais pe-
quenos. Além disso, com a pandemia, as 
pessoas recorreram mais aos serviços 
bancários digitais o que fez com que, in-
felizmente, se tenha registado uma de-
bandada da Banca neste concelho. Sa-
bemos que esta não é uma problemática 
exclusiva nossa, contudo, não posso dei-
xar de lamentar esta situação”, assegura 
Mark Silveira, presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Roque do Pico.
O autarca reitera que, quando a Banca 
“se quer servir e ganhar muito dinheiro 
avança e instala-se num concelho sem 
qualquer tipo de questão, contudo, quan-

do tem apenas em atenção os lucros obti-
dos e estes não estão a atingir os níveis 
desejados já não é capaz de ser solidária 
com as populações. A Banca já foi muito 
ajudada pelo Estado, sendo que o Esta-
do somos todos nós. Assim, as ajudas 
que têm sido dadas saem do nosso bol-
so, sem que recebamos qualquer contra-
partida. Percebo que com a pandemia e 
com toda esta questão das moratórias, 
os bancos estão a ajudar as pessoas e, 
em parte, a retribuir o apoio prestado, 
contudo os municípios não são todos 
iguais, pelo que devem ser encarados de 
forma diferenciada”. 
O cresidente lamenta que o estabeleci-
mento de um novo banco no concelho 
não seja uma competência da Câmara 
Municipal. “Infelizmente, não temos o 
poder para abrir ou fechar o balcão de 
um qualquer banco. Assim, dentro da-
quelas que são as nossas competências 
temos tentado sensibilizar as entidades 
competentes para este facto, promoven-
do contactos com as diversas institui-
ções”. Mark Silveira reitera que o Execu-
tivo tem encetado múltiplos esforços no 
sentido de os bancos reconhecerem que 
São Roque do Pico está no caminho do 
desenvolvimento. “Temos a funcionar, 
há menos de um ano, uma incubadora 

de empresas que conta já com 50 proje-
tos, número assinalável para um Conce-
lho da nossa dimensão. Neste momen-
to, somos servidos apenas pela Caixa 
Geral de Depósitos, o banco do Estado, 
que reconhece que São Roque do Pico 
tem registado um forte incremento do 
ponto de vista empresarial. Lamento 
que outros bancos não tenham esta 
sensibilidade e tenham optado por per-
der esta oportunidade de ajudar a criar 
futuro. As conversações continuam e es-
tamos confiantes de que, pelo menos, 
uma instituição bancária poderá regres-
sar ao concelho em 2022”.
A população também se queixa do funcio-
namento do centro de saúde local.  
O autarca lembra que, mais uma vez, esta 
não é uma competência do Município. “É 
público que, ao longo dos anos, temos 
perdido algumas valências, sendo que, a 
este nível a Covid-19 também trouxe con-
sigo alguns constrangimentos, uma vez 

que o SAP teve que ser encerrado durante 
o período noturno, serviço que, felizmen-
te, reabre em setembro. Já felicitei o Go-
verno Regional pela tomada desta deci-
são. Quando esse serviço estiver nova-
mente operacionalizado, a luta passará 
para o aumento das valências que o cen-
tro de saúde coloca ao dispor dos uten-
tes, estando sempre atentos ao incre-
mento da qualidade de todos os cuidados 
que são prestados”. Mark Silveira é pe-
rentório: “Neste momento, os maiores 
problemas com os quais o concelho se 
debate não são competência da Autar-
quia, pelo que a sua resolução não de-
pende de nós. Se estas fossem compe-
tências da Autarquia, garantidamente, es-
tas problemáticas não teriam acontecido. 
Estamos solidários com a população”.

O desafio da pandemia
“A pandemia afetou, de forma transver-
sal, todo o País, consequentemente to-

Em entrevista ao Empresas+®, Mark Silveira, presidente da 
Câmara Municipal de São Roque do Pico, nos Açores, lamenta que 
os maiores problemas que o concelho enfrenta na atualidade não 

sejam competência da Autarquia, o que faz com que a sua 
resolução não possa ser imediata. O autarca não compreende 
porque é que vários balcões fecharam em São Roque do Pico, 

deixando o concelho dependente dos serviços de uma única 
entidade bancária. Quanto ao encerramento do Serviço de 

Atendimento Permanente (SAP) do centro de saúde local, Mark 
Silveira garante que a situação estará resolvida durante o 

presente mês de setembro, asseverando que vai lutar agora pelo 
aumento das valências que a estrutura de saúde coloca ao dispor 

dos munícipes. “Se estas fossem competências da Autarquia, 
garantidamente, estas problemáticas não teriam acontecido. 

Estamos solidários com a população”.

“Maiores problemas não são 
competência da Autarquia”

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

Mark Silveira

III

“A BANCA JÁ FOI MUITO AJUDADA PELO ESTADO, 
SENDO QUE O ESTADO SOMOS TODOS NÓS.  
ASSIM, AS AJUDAS QUE TÊM SIDO DADAS SAEM  
DO NOSSO BOLSO, SEM QUE RECEBAMOS 
QUALQUER CONTRAPARTIDA”



dos os concelhos e autarquias. Porém, 
se a insularidade tem as suas desvanta-
gens, neste caso foi uma mais-valia, na 
medida em que foi possível um controlo 
mais efetivo dos contágios, daí que o nú-
mero de infetados na Ilha do Pico não te-
nha sido de grande expressão, o que fez 
com que os nossos serviços de saúde 
não tenham ficado sobrecarregados”, re-
conhece o presidente que completa: 
“Apesar disso, tivemos que estar confi-
nados tal como aconteceu com todo o 
País, em 2020, até porque este vírus e 
as suas consequências eram ainda des-
conhecidos. Esta paragem teve o seu im-
pacto, sobretudo no que diz respeito ao 
desenvolvimento das várias obras estru-
turantes que estavam a decorrer e que, 
por via deste constrangimento, sofreram 
atrasos”. O autarca assegura, contudo, 
que o impacto ao nível do emprego não 
foi significativo, “realidade muito diferen-
te daquela que é vivida em muitos muni-
cípios do Continente, onde os efeitos da 
pandemia foram muito nefastos para a 
economia local, o que levou as autar-
quias a realocar recursos para o comba-
te a esta pandemia. Felizmente, em São 
Roque do Pico não tivemos que adotar 
essa postura”. 
Ainda assim, Mark Silveira afirma que a 
Autarquia colocou no terreno diversas 
medidas de apoio à economia local. A tí-
tulo de exemplo, o Executivo isentou as 
empresas do pagamento da tarifa de re-
colha de resíduos sólidos urbanos, “num 
apoio direto às empresas que laboram 
no setor do turismo, uma vez que foram 
as mais penalizadas por toda esta nova 
realidade”. Ao nível do fornecimento de 
água, o Município determinou que todos 

os munícipes pagariam a sua fatura em 
consonância com o primeiro escalão, in-
dependentemente do consumo que rea-
lizassem. “Estas foram as duas grandes 
medidas que a Autarquia operacionali-
zou no âmbito daquelas que são as suas 
competências”, acrescenta. 
Para além disso, segundo o autarca, 
prontamente o Município adquiriu e dis-
tribuiu equipamentos de proteção indivi-
dual por todas as empresas, instituições 
e população em geral, com o objetivo de 
ajudar a controlar os contágios, “ao mes-
mo tempo que conferíamos maior segu-
rança e confiança a todos. Ainda que es-
ta medida tenha sido importante, julgo 

que o segredo para o nosso sucesso se 
prendeu com a condição geográfica e 
com as medidas que foram tomadas pe-
lo anterior Governo Regional, uma vez 
que foi ele que lidou com o início da pan-
demia. Foram impostas diversas restri-
ções à circulação de pessoas, nomeada-
mente de fora das ilhas, o que potenciou 
estes bons resultados”.
Quanto ao processo de vacinação, ain-
da que reconheça que este não é uma 
responsabilidade direta da Autarquia, 
Mark Silveira esclarece que a Autarquia 
foi chamada a intervir na organização 
do processo logístico da vacinação em 
massa, por intermédio da Task Force. 

“O Governo Regional tomou a decisão 
de vacinar primeiro as pessoas que vi-
vem nas ilhas que não têm um hospital, 
medida com a qual concordo em abso-
luto. Isto fez com que o processo decor-
resse de forma muito positiva no conce-
lho, sendo que já atingimos a imunida-
de de grupo em julho, após a inocula-
ção da segunda dose. Atualmente, so-
mos um destino seguro para todos 
aqueles que nos visitam e um concelho 
seguro para quem aqui vive”. 

Mesma convicção, 
ambição renovada
Quanto ao futuro, o autarca garante que 
é importante terminar o projeto iniciado 
há oito anos, “uma vez que o manifesto 
que foi sufragado continha um plano de 
execução a 12 anos. Existem ainda algu-
mas obras estruturantes que estão em 
fase de planeamento, uma vez que não 
se coadunavam com o Quadro Comuni-
tário de Apoio que ainda está em vigor. 
Para além disso, a pandemia adiou al-
guns projetos e o setor da construção ci-
vil debate-se na atualidade com a proble-
mática da falta de mão de obra, o que 
nos impede de avançar com algumas 
empreitadas, uma vez que as empresas 
não têm funcionários disponíveis para a 
sua realização. Também tivemos vários 
concursos abertos que não receberam 
qualquer candidatura, enquanto outros 
projetos foram abandonados pela em-
presa quando estavam já em desenvolvi-
mento. Por fim, a pandemia fez com que 
os preços das matérias-primas tenham 
subido em flecha, o que faz com que as 
empresas não consigam terminar as 
obras pelo valor acordado no passado, o 
que nos obriga à abertura de um novo 
concurso”, explica o presidente. 
Apesar de todos os desafios, Mark Silvei-
ra advoga que continua com “a mesma 
convicção, a mesma vontade, o mesmo 
entusiasmo e com uma ambição renova-
da para continuar a servir a população 
de São Roque do Pico. Sei que não foi 
possível concretizar todos os projetos de-
lineados e gostaria de ter feito mais e 
melhor, contudo, podem continuar a con-
tar comigo para continuar a desenvolver 
São Roque do Pico rumo ao futuro”. 

IV
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► Em jeito de balanço, José Meneses 
advoga que o aparecimento da pande-
mia condicionou muito o atual mandato, 
uma vez que atingiu o concelho precisa-
mente na sua segunda metade, “tempo 
normalmente de maior atividade e com 
maior volume de concretização de 
obras. Se os dois primeiros anos são 
usados para delinear e lançar projetos, 
estes são concretizados no decurso dos 
dois anos seguintes. Com o surgimento 
da Covid-19, se a maioria dos investi-
mentos físicos, ou seja, as obras foram 
realizadas, todos os investimentos cul-
turais e desportivos tiveram que ser re-

pensados e acabaram protelados”. O 
autarca sublinha que, depois do Carna-
val de 2020, a atividade central da Au-
tarquia passou a ser o combate à pan-
demia e o apoio a empresas, institui-
ções e população em geral. “Era impor-
tante concentrarmos o nosso apoio na 
componente social e nas pessoas. Fo-
mos a primeira ilha do Arquipélagos dos 
Açores a registar, formalmente, infeta-
dos, daí que a paragem de toda a ativi-
dade tenha sido praticamente imediata. 
De um dia para o outro passamos de 
uma vida normal, para uma paragem 
quase total”.
O presidente reconhece que o concelho 
foi muito rápido a reagir e a adquirir e 
distribuir equipamentos de proteção in-
dividual (EPI) por toda a população. O 
autarca explica que isso aconteceu por-
que o Município tinha prevista uma 
grande encomenda de materiais por 
causa das danças de Carnaval que se 
realizam em Angra do Heroísmo. “As 
costureiras já estavam contratadas por 
isso, de imediato, deixaram de se dedi-
car ao fabrico de roupas para o corso 
carnavalesco e passaram à produção de 
máscaras comunitárias, até porque es-
tas não existiam no mercado. A procura 
superava largamente a oferta. Com esta 
nossa solução quase que conseguimos 
assoberbar o mercado local num curto 
espaço de tempo, o que se instituiu co-
mo uma importante mais-valia. Além dis-
so, desta forma, muitas pessoas conse-

guiram manter a sua atividade durante 
algum tempo, o que foi outra vantagem”. 
Apesar disso, José Meneses está con-
fiante que o concelho conseguiu manter 
o número de contágios controlado du-
rante muito tempo graças ao comporta-
mento exemplar da população que “ra-
pidamente percebeu a gravidade desta 
doença e atuou em conformidade com 
esse facto, cumprindo todas as reco-
mendações das autoridades de saúde. 
Felizmente, os nossos munícipes rea-

gem rapidamente perante a adversida-
de. Assim, sempre que surge um possí-
vel surto, de imediato, as pessoas alte-
ram o seu comportamento e adotam 
uma postura preventiva. A verdade é 
que a pandemia, na Ilha Terceira, fica 
profundamente marcada pelo civismo 
da nossa população que sempre que 
sente a ameaça mais perto toma as me-
didas necessárias e, rapidamente, as si-
tuações ficam resolvidas e as linhas de 
contágio são interrompidas”. 

José Meneses cumpre o segundo mandato como presidente da 
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Apesar de asseverar 

que este foi um mandato exigente, por causa da pandemia, o 
autarca está já focado nas exigências do futuro: “Temos que 

conseguir fazer a transição de uma Autarquia centrada nas 
infraestruturas, para uma Câmara mais centrada no fomento da 

atividade económica e na estabilização socioeconómica do 
Concelho”. O presidente reconhece que, nas próximas décadas, o 

Município terá que ser capaz de fomentar a criação de emprego, 
por forma a conseguir fixar a população.

Desafio de futuro: criar 
emprego e fixar população

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 

José Meneses

V

Mensagem aos munícipes
“A melhor mensagem que posso deixar é a da recuperação depois de dois maus 
anos. Ao longo deste tempo, mostrámos que somos um povo resiliente e capaz de 
reagir depressa. Assim, temos agora que ter confiança no futuro, sabendo aproveitar 
as oportunidades que as crises sempre criam, por forma a que sejamos capazes de 
fazer sempre mais e melhor em prol do nosso concelho”.



Mitigação da pandemia
No sentido de mitigar as consequências 
da pandemia, de acordo com o presiden-
te, a Autarquia adotou duas ordens de 
medidas, uma voltada para as pessoas e 
outra para as instituições. Quanto às fa-
mílias, o Executivo criou um apoio direto 
a todos aqueles que ficaram desempre-
gados ou em regime de lay-off simplifica-
do por causa da Covid-19. Assim, todas 
as famílias que registaram perdas signifi-
cativas de rendimentos, durante alguns 
meses, ficaram isentas do pagamento 
do consumo de água, entre outras aju-
das que a Autarquia implementou e que 
“estavam viradas para as pessoas”. Já 
no que concerne às instituições, o apoio 
foi dividido em dois grupos: o comércio e 
atividades de porta aberta, onde o Exe-
cutivo ajudou as empresas que, devido à 
Covid-19 e ao confinamento tiveram que 
fechar portas, através de um conjunto de 
isenções e outros apoios; e as institui-
ções do setor social e da área cultural, 
“onde a Ilha é muito rica”, que a Autar-
quia apoiou através da atribuição de 
subsídios no valor de 5000 euros, pelo 
menos, de seis em seis meses. 
“Ajudámos ainda as instituições do setor 
cultural e os artistas locais a manterem 
a sua atividade, através da dinamização 
de uma série de concertos transmitidos 
por via televisiva. De ressalvar que as 
atuações foram pagas com o valor de um 
concerto normal. Esta medida permitiu 
que, ao longo do último ano e meio, a ati-
vidade cultural da Ilha não tenha estag-
nado. Mesmo as atividades tradicionais 
que todos os anos são dinamizadas, no-
meadamente as Festividades do Espírito 

Santo, traço mais marcante da nossa re-
ligiosidade, foram realizadas. Consegui-
mos manter a tradição da distribuição do 
pão e do vinho por toda a população, em 
estreita colaboração com as irmandades 
das diversas freguesias. Assim, tanto em 
2020 como em 2021, apesar de todas 
as vicissitudes, as nossas tradições de-
correram dentro de alguma normalida-
de”, afirma José Meneses. 
O autarca admite que a exceção foi a 
área da tauromaquia, “da qual somos 
muito aficionados, e onde sentimos vá-
rios constrangimentos. Só conseguimos 
dinamizar as chamadas touradas de pra-

ça, onde conseguimos controlar as en-
tradas e a circulação das pessoas, man-
tendo as medidas sanitárias necessá-
rias. As nossas famosas touradas de rua, 
mais conhecidas como touradas à corda, 
infelizmente, tiveram que ficar suspen-
sas, uma vez que não conseguimos con-
trolar os participantes. Este facto penali-
za a nossa tradição e a economia local, 
uma vez que, só no concelho de Angra 
do Heroísmo, por norma, acontecem 
mais de 200 touradas à corda todos os 
anos. Apenas em 2020, valor que já con-
seguimos apurar, a pandemia teve um 
impacto superior a dois milhões de euros 
nas contas da Autarquia. A nossa expec-
tativa é que esse valor se fixe no milhão 
de euros, em 2021”.
No que concerne à campanha de vacina-
ção, o presidente sublinha que esta está 
a decorrer de forma positiva, “depois de 
uma fase inicial em que se registaram al-
gumas hesitações, situação transversal 
um pouco por toda a Europa. Depois de 
um arranque relativamente lento, entrá-
mos numa fase de aceleração. Atual-
mente, registámos novamente um de-
créscimo, contudo, este prende-se com 
a estratégia que foi adotada nos Açores 
e que prevê que as primeiras ilhas a se-
rem vacinadas são aquelas que não pos-
suem um hospital, decisão que conside-
ro razoável”.

VI

“AJUDÁMOS AINDA 
AS INSTITUIÇÕES DO 
SETOR CULTURAL E 
OS ARTISTAS LOCAIS 
A MANTEREM A SUA 
ATIVIDADE, ATRAVÉS 
DA DINAMIZAÇÃO 
DE UMA SÉRIE 
DE CONCERTOS 
TRANSMITIDOS POR 
VIA TELEVISIVA”
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Trabalhar em prol dos cidadãos 
e do desenvolvimento do Concelho
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MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► “Por motivos pessoais decidi não me 
recandidatar à presidência do Município 
da Praia da Vitória. Julgo que esta é a de-
cisão mais correta a tomar até porque 
saio de consciência completamente tran-
quila em relação a todo o trabalho que 
realizei durante os dez anos em que esti-
ve na Autarquia da Praia da Vitória, onde 
desempenhei várias funções, sendo que, 
durante quatro anos, assumi a sua presi-
dência”, informa Tibério Dinis, presidente 
da Câmara Municipal da Praia da Vitória. 
Olhando para trás, o autarca afirma que, 
apesar de todos os desafios e vicissitu-
des, a política nunca foi uma desilusão 
porque foi sempre assumida de forma sé-
ria: “Quando a fazemos a trabalhar em 
benefício do bem-estar dos nossos conci-
dadãos e em prol do desenvolvimento do 

nosso território, a política nunca desilude. 
A política serve precisamente para servir. 
É, por isso, que, em todas as inaugura-
ções que presidi, a placa comemorativa 
nunca contemplou o meu nome, mas teve 
sempre inscrita a frase «Ao serviço da 
Praia da Vitória». Creio que este pequeno 
gesto também simboliza a forma como 
vejo a atividade política, onde temos que 

colocar todas as nossas energias no auxí-
lio ao outro. Essa deve ser a prioridade 
diária de um presidente, de um vereador, 
de um presidente de junta ou de qualquer 
outra pessoa que exerce um cargo públi-
co”, sublinha.
O presidente reitera que, depois, dentro 
das capacidades de cada um, “devemos 
sempre procurar fazer o melhor, sendo 
que foi sempre essa a minha postura ao 
longo dos últimos quatro anos. Espero 
que os praienses continuem a escolher 
para os governar aqueles que têm tam-
bém esta postura e esta forma de estar e 
de encarar a política. Só assim podere-
mos ter política séria e em benefício dos 
cidadãos”.

Mandato exigente
Tibério Dinis reconhece que este foi um 
mandato exigente, repleto de desafios, 
até porque a pandemia condicionou 
metade desse período: “A pandemia 
surgiu num momento em que tínhamos 
a nossa estrutura financeira já consoli-
dada, assim como a estrutura interna. 
Este facto permitiu-nos dar uma respos-
ta assertiva às necessidades que surgi-
ram em resultado do aparecimento da 
pandemia. Assim, estivemos sempre 
disponíveis para ajudar famílias, as em-
presas e as diversas instituições que 

existem no concelho, sobretudo as 
IPSS’s que estiveram sempre na linha 
da frente na defesa daqueles que são 
mais vulneráreis a este vírus”. 
O autarca assevera que o Município aju-
dou de forma direta, tanto as IPSS’s que 
detêm estruturas que albergam idosos, 
como aquelas que prestam serviços ao 
domicílio. Esse apoio foi prestado atra-
vés da criação de uma linha financeira 
que ajudou a suportar as despesas que 
as IPSS’s tivessem com equipamentos 
de proteção individual (EPI) ou outros 
equipamentos; verbas para fazer face 
ao necessário pagamento de horas ex-
traordinárias dos seus funcionários, ou 
até mesmo para suportar a contratação 
de funcionários extra, caso existisse es-
sa necessidade. Esta linha de apoio 
funcionou durante os três primeiros me-
ses da pandemia e significou um inves-
timento superior a 150 mil euros por 
parte da Autarquia. “Felizmente não ti-
vemos nenhum surto a registar em ne-
nhum dos lares de idosos no concelho, 
o que demonstra a eficácia das medi-

Depois de cumprir o seu primeiro mandato, Tibério Dinis, presidente da Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, nos Açores, decidiu não se recandidatar nas próximas 

eleições autárquicas, devido a motivos pessoais. De consciência completamente 
tranquila e com um sentimento de dever cumprido, o autarca garante que trabalhou 

sempre em benefício do bem-estar dos seus concidadãos e em prol do desenvolvimento 
da Praia da Vitória: “Dentro das capacidades de cada um devemos sempre procurar 
fazer o melhor, sendo que foi permanentemente essa a minha postura ao longo dos 

últimos quatro anos. Espero que os Praienses continuem a escolher para os governar 
aqueles que têm esta postura e esta forma de estar e de encarar a política. Só assim 

poderemos ter política séria e em benefício dos cidadãos”.

Trabalhar em prol dos 
cidadãos e do desenvolvimento 
do Concelho

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

Tibério Dinis

II

“A PANDEMIA SURGIU 
NUM MOMENTO EM 
QUE TÍNHAMOS A 
NOSSA ESTRUTURA 
FINANCEIRA JÁ 
CONSOLIDADA, ASSIM 
COMO A ESTRUTURA 
INTERNA. ESTE FACTO 
PERMITIU-NOS DAR 
UMA RESPOSTA 
ASSERTIVA ÀS 
NECESSIDADES 
QUE SURGIRAM 
EM RESULTADO DO 
APARECIMENTO DA 
PANDEMIA”
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Concelho virado para o mar, confiante no futuro
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MUNICÍPIO DA HORTA

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► “Ainda que reconheça que a pande-
mia afetou o mundo de forma transver-
sal, atingindo as autarquias de todo o 
País, onde a Horta não foi exceção, a ver-
dade é que este foi mesmo um mandato 
muito atípico, uma vez que, para além da 
pandemia, em 2019, fomos fustigados 
pelo furacão Lorenzo que causou diver-
sos constrangimentos e prejuízos um 
pouco por todo o concelho. As obras de 
recuperação da ilha estão agora a ficar 
concluídas, o que demonstra a dimen-
são da intempérie”, assevera José Leo-
nardo Silva, presidente da Câmara Muni-
cipal da Horta. 

No que concerne ao combate à pande-
mia, o autarca esclarece que o Município 
manteve sempre uma postura muita 
atenta e cuidada, sendo que a Comissão 
Local de Proteção Civil reuniu frequente-
mente, “por forma a realizar o balanço 
do número de contágios registados no 
concelho e delinear formas de luta. Foi o 
trabalho de parceria entre a Autarquia, 
entidades de saúde, bombeiros e polícia, 
que determinou o sucesso nesta luta. 
Claro que também não nos podemos es-
quecer que vivemos numa ilha, o que faz 
com que seja muito fácil realizar o con-
trolo de todos aqueles que entram no 
Concelho. Durante algum tempo o nosso 
espaço aéreo esteve fechado, o que faci-
litou o controlo. Isto fez com que o nosso 
comércio tenha permanecido pouco tem-
po fechado estando, neste momento, a 
retomar a sua atividade, até porque mais 
de 70% da nossa população já está vaci-
nada, o que nos traz otimismo em rela-
ção ao futuro”.
Em relação ao processo de vacinação, 
ainda que considere que este decorreu 
de forma positiva, até porque a Autar-
quia prestou todo o apoio logístico e ins-
titucional solicitado, o presidente consi-
dero que este podia ter decorrido de for-
ma mais célere, o que permitiria ao con-
celho atingir mais cedo a desejada imu-
nidade de grupo. “Os profissionais de 
saúde estavam disponíveis para a con-

cretização deste desafio e tínhamos já o 
local indicado devidamente equipado e 
preparado, pelo que, caso a disponibili-
zação de vacinas tivesse sido mais céle-
re, esta tarefa já teria sido concretizada”.

Medidas implementadas
Apesar do número de contágios no conce-
lho não ter sido elevado, José Leonardo 
Silva esclarece que, “como sabemos que 
o confinamento trouxe efeitos nefastos 
para a economia local, tomámos uma sé-
rie de medidas de apoio às pessoas e fa-
mílias mais vulneráveis, assim como às 
empresas que foram mais afetadas por 
esta nova realidade. Assim, desde o início 
desta crise que ativámos o Fundo de Di-
namização Empresarial, porque percebe-
mos que não ia ser fácil enfrentar esta 
pandemia e sair dela sem perdas a la-
mentar, nomeadamente na nossa econo-
mia”. O presidente salienta ainda que a 
preocupação passou por “criar situações 
que evitassem a perda da nossa força 
produtiva. Foi por isso que isentámos as 
empresas do pagamento de todo o tipo 
de taxas como publicidade, esplanadas e 
ocupação do espaço público. Apoiámos 
ainda de forma direta o setor dos táxis, 
uma vez que estes foram um dos mais 
afetados pelo decréscimo do turismo em 

virtude do Estado de Emergência que foi 
decretado para todo o País”. 
De acordo com o presidente, a Autarquia 
também dinamizou duas edições da ini-
ciativa «Aposte Local, Compre no Faial», 
uma no Natal e outra na primavera, co-
mo forma de dinamização empresarial. 

José Leonardo Silva cumpre o segundo mandato como 
presidente da Câmara Municipal da Horta e reconhece que 
estes foram quatro anos atípicos, uma vez que, para além 

da pandemia, em 2019, o concelho foi fustigado pelo 
furacão Lorenzo, desafio que a Horta também teve que 

debelar. Contudo, apesar das vicissitudes, o autarca 
mostra-se confiante no futuro deste concelho virado para o 

mar, até porque, ao longo dos próximos anos e 
aproveitando o Plano de Recuperação e Resiliência, serão 
concretizados investimentos estruturantes na Horta, como 

“uma forma de honrar a nossa história e marcar o nosso 
tempo, permitindo modernizar a nossa cidade”.

Concelho virado para o mar, 
confiante no futuro

MUNICÍPIO DA HORTA

José Leonardo Silva

II

“Limitação de mandatos 
devia ser transversal”
“Ainda que concorde com a lei da 
limitação de mandatos, acredito 
que a forma como este processo 
decorreu acabou por ser uma 
perseguição às câmaras municipais 
e juntas de freguesia. A verdade é 
que o poder legislativo encara os 
autarcas como uns malfeitores. 
Infelizmente, o tratamento é 
diferenciado para os vários 
intervenientes na causa pública. 
Claro que quem não faz bem o seu 
trabalho tem que ser punido, contudo, 
é também verdade que Portugal tem 
diversos autarcas de excelência que 
muito têm feito em prol dos seus 
concelhos. Assim, concordo com 
os 12 anos, porém a limitação de 
mandatos devia ser transversal a 
todos os cargos políticos porque a 
verdade é que, independentemente 
das críticas que possamos fazer, a 
democracia ainda continua a ser o 
melhor dos regimes”. 
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Único concelho dos Açores a crescer nos últimos anos
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MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► “A atual pandemia interferiu com a vi-
da de todos os portugueses. No nosso 
caso, em virtude da nossa condição geo-
gráfica, ficámos completamente isolados 
durante algum tempo, decisão acertada 
que o Governo Regional operacionalizou. 
Durante a primeira vaga, a Covid-19 era 
uma doença nova, desconhecida para 
todos. Ouvíamos as notícias e ficávamos 
assustados”, reconhece José Soares, 
presidente da Câmara Municipal da Ma-
dalena do Pico. 
O autarca assegura que esteve sempre 
solidário com o Governo Regional. 
“Sempre que era necessário implemen-
tar medidas mais duras, o presidente 
falava comigo e tinha sempre o meu to-
tal apoio, porque sabia que aquelas 
eram as medidas necessárias a colocar 

no terreno naquela fase. Era vital que 
as populações ficassem tranquilas e 
que se sentissem seguras e, felizmente, 
os habitantes da Madalena do Pico fo-
ram capazes de perceber a importância 
desse comportamento e adotaram me-
didas preventivas em relação ao contá-
gio, o que favoreceu a nossa ação de 
combate contra este vírus”.
O presidente assevera que esta nova 
realidade alterou as prioridades da Au-
tarquia e que as preocupações do Exe-
cutivo também passaram a ser outras. 
“Os empresários locais, aqueles que 
são o grande motor do nosso desenvol-
vimento, foram muito penalizados du-
rante dois anos. A economia apenas 
desconfiou ligeiramente no verão do 
ano passado, o que é muito pouco, ten-
do em conta os investimentos que fo-
ram realizados no concelho. Além disso, 
a nossa ação para outras questões tam-
bém ficou limitada, sendo que muitos 
projetos tiveram que ser protelados. O 
lançamento de vários concursos para a 
realização de obras também ficou em 
stand-by, mesmo quando estavam em 
causa obras que contemplavam o recur-
so a fundos comunitários”. 
O autarca lembra ainda que a Ilha do Pi-
co, em 2019, teve que enfrentar o fura-
ção Lorenzo, “outro fator penalizador pa-

ra a economia local, devido aos elevados 
estragos que foram registados. Quando 
estávamos a começar a recuperar nova-
mente a ilha, chegou a pandemia e a 
realidade mudou novamente”, sublinha.

Desejo: regresso 
à normalidade
José Soares afirma que o concelho está 
a retomar a sua atividade normal, em 
2021, nomeadamente no que concerne 
aos projetos apoiados por fundos comu-
nitários, “uma vez que estes não podem 
ser desperdiçados”. 
O autarca explica que, ainda que o Pico 
seja a segunda maior ilha dos Açores, 
“este é um município pequeno. Ainda 
assim, isso não nos impediu de ser o 
único concelho da região a aumentar a 

sua população, de acordo com os Cen-
sos realizados este ano. Contudo, ainda 
que este seja um fator muito positivo, a 
verdade é que precisávamos de cativar 
muito mais pessoas, atraindo-as para 
construir, na Madalena do Pico, o seu 
projeto de vida”. 
O presidente admite que preside um 
concelho suportado economicamente 
nos setores do turismo e da agricultura, 
“pelo que estamos muito dependentes 
dos apoios financeiros que decorrem do 
Orçamento de Estado. Assim, se não ti-
véssemos acesso aos fundos comunitá-
rios dificilmente teríamos a possibilidade 
de realizar várias obras. Claro que este 
aproveitamento máximo das ajudas da 
União Europeia nos obriga a uma aten-
ção e cuidados constantes, por forma a 

José Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena 
do Pico, revela que o concelho que preside foi o único que 

registou crescimento nos Açores ao nível da população, de 
acordo com os censos que foram realizados este ano. Apesar 

de satisfeito com a distinção e de se mostrar confiante em 
relação ao futuro, o autarca reconhece que este foi um 

mandato repleto de desafios. Se em 2019, a Ilha do Pico teve 
que enfrentar a devastação provocada pelo furação Lorenzo, 

em 2020, o concelho debate-se contra uma pandemia 
mundial. Ainda assim, José Soares reitera: “Todos sabem o 

quanto eu amo a minha terra e o quanto luto pelo seu 
progresso e desenvolvimento de forma diária. Irei continuar 

com esta missão, mesmo quando deixar de desempenhar 
esse cargo e essa é uma certeza”.

Único concelho dos Açores 
a crescer nos últimos anos

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

José Soares

II

“SEMPRE QUE ERA NECESSÁRIO  
IMPLEMENTAR MEDIDAS MAIS DURAS, O 
PRESIDENTE FALAVA COMIGO E TINHA SEMPRE  
O MEU TOTAL APOIO, PORQUE SABIA QUE AQUELAS 
ERAM AS MEDIDAS NECESSÁRIAS A COLOCAR  
NO TERRENO NAQUELA FASE”
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Município de São Vicente
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ESPECIAL ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV

Concelho onde vale a pena viver



► “Tal como aconteceu em todos os 
concelhos o País, a pandemia condicio-
nou aqueles que eram os nossos proje-
tos em 2017, ainda que afirme sempre 
que os programas eleitorais não são pro-
messas, mas sim previsões. Se há qua-
tro anos eu podia ter uma visão que con-
siderava prioritária, com o passar do 
tempo esta pode deixar de ser tão impor-
tante ou até deixar mesmo de ser neces-
sária, uma vez que, entretanto, surge 
uma nova prioridade ou uma outra opor-
tunidade. Assim, os manifestos eleitorais 
não podem ser estantes e têm que ser 
adaptáveis. Ninguém conseguia prever, 
por exemplo, o aparecimento desta pan-
demia e as suas consequências nefas-
tas. Assim, provavelmente haverá obras 
que não foram realizadas porque consi-
derámos que deixaram de ser prioritá-
rias, contudo, também realizámos mui-
tas outras que não tinham sido pensa-
das ou ponderadas e que foram concreti-
zadas”, garante José Garcês, presidente 
da Câmara Municipal de São Vicente. 
Apesar disso, o autarca reconhece que 
esta é uma nova realidade complicada, 

criada por uma nova doença, contra a 
qual todos tivemos que lutar. “Os muni-
cípios desempenharam um papel muito 
importante nesta luta, na medida em 
que tiveram que avançar para a linha da 
frente neste combate, por forma a que 
fosse possível atenuar o impacto da 
pandemia nos concelhos. No caso de 
São Vicente, esse apoio teve que ser da-
do, especialmente, no setor empresa-
rial, uma vez que este é um concelho 
que vive muito do turismo, setor que foi 
o mais afetado com o confinamento a 
que todos estivemos obrigados”.
Assim, além da promulgação da isen-
ção do pagamento de diversas taxas a 
particulares e às empresas, de acordo 
com José Garcês, a Autarquia também 
promoveu a isenção do pagamento da 
fatura da água durante três meses. Pa-
ralelamente, lançou um programa espe-
cial, com o objetivo de fazer face à pan-
demia que provocou vários efeitos de-
vastadores e catastróficos, quer a nível 
social, quer a nível económico, que cul-
minaram com a obrigação e o dever de 

encerramento de muitos estabeleci-
mentos comerciais e de suspensão do 
exercício de muitas atividades económi-
cas. O Município criou então o Fundo de 
Emergência Social e Empresarial do 
Município de São Vicente (FESEMSV) 
que visa mitigar os efeitos económicos 
e sociais decorrentes da situação de ca-
lamidade pública, que ainda persiste. 
Este fundo destinou-se a pessoas, famí-
lias, associações, empresas, empresá-
rios em nome individual, trabalhadores 
independentes e prestadores de servi-
ços sediados no Município de São Vi-
cente. “Basicamente ajudámos as em-
presas, as instituições e as pessoas em 
todas as vertentes que, de alguma for-
ma, estavam ligadas ou dependiam da 
Autarquia. Assim, para além do investi-
mento, também abdicámos de grande 
parte da receita, tudo para que pudés-
semos ajudar os nossos cocidadãos 
neste momento mais sensível das suas 
vidas”, explica o presidente. 
Para além disso, o Município procedeu 
ao reforço do Fundo de Emergência So-

cial, na sequência da quantidade das 
solicitações de apoios efetuadas por 
pessoas e famílias em situação de vul-
nerabilidade destinados, nomeada-
mente a despesas com habitação, me-
dicamentos, refeições e alimentos. A 
Autarquia assegurou ainda, em colabo-
ração com as entidades da administra-
ção pública regional competentes, a 
disponibilização de material e equipa-
mento informático, para a frequência 
do ensino à distância, incluindo o aces-
so móvel à internet, para alunos de fa-
mílias em situação de vulnerabilidade 
e com graves carências financeiras in-
tegrados nos escalões A e B da ação 
social escolar, “sendo que também ti-
vemos em atenção as necessidades 
daqueles que, apesar de não serem 

José Garcês preside o Município de São Vicente, na Ilha da Madeira, há oito anos.  
De acordo com o autarca, a aposta de futuro passa por atrair e fixar no concelho ainda mais 

pessoas, “para que possam construir o seu projeto de vida em São Vicente, um concelho 
onde vale a pena viver”. Apesar de reconhecer que a atual pandemia causou alguns 

constrangimentos, José Garcês acredita num futuro promissor. “Juntos iremos conseguir 
vencer esta tormenta. Somos um povo resiliente e que sabe lutar contra as adversidades. 

Vamos estar confiantes de que para o ano, em 2022, poderemos voltar à normalidade”.

Concelho onde vale 
a pena viver

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

José Garcês

II
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Dois anos repletos de desafios
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MUNICÍPIO DE SANTANA

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► Márcio Dinarte Fernandes, presiden-
te da Câmara Municipal de Santana, 
confessa que não esperava assumir a 
presidência da Autarquia em 2019, até 
porque Teófilo Cunha, “ainda tinha mui-
tos projetos que queria implementar no 
concelho”. O autarca recorda ainda que, 
quando toma posse tem logo que ultra-
passar desafios em nada semelhantes 
àqueles que teve que enfrentar ao longo 
dos seis anos em que esteve na Autar-
quia como vereador. “Tivemos que ligar 
logo com uma situação complicada pro-
vocada por uma derrocada que afetou 
um grupo de turistas,no Caldeirão Ver-
de. Ainda que tutelasse o pelouro da 
Proteção Civil enquanto vereador, duran-
te esse tempo, não foram registados in-
cidentes desta natureza, pelo que nun-
ca tinha lidado com uma problemática 
desta dimensão”, confessa o presidente 
que completa:“Pouco tempo depois sur-

ge a pandemia que surpreendeu todos 
os presidentes de câmara. Com maior 
ou menor experiência todos foram sur-
preendidos, uma vez que nunca tínha-
mos vivido uma situação idêntica a esta. 
Foi necessário encerrar espaços públi-
cos e colocar em funcionamento planos 
de contingência. Felizmente, tivemos 
um apoio próximo, competente e sem-
pre presente da cecretaria regional de 
saúde, nomeadamente por parte do Se-
nhor Secretário Regional, Pedro Ramos, 
que foi incansável, desde o primeiro mo-
mento, no apoio que prestou a todos os 
autarcas”. 
Contudo, o presidente lembra que os de-
safios não terminaram, uma vez que, em 
janeiro deste ano, o concelho teve que li-
dar novamente com intempéries “muito 
complicadas que provocaram diversos 
estragos em Santana e que vieram con-
dicionar, ainda mais, a nossa atuação, 
sobretudo na freguesia do Faial, a mais 
fustigada pelo mau tempo”.

O combate à pandemia
Márcio Dinarte Fernandes assegura que 
a Autarquia optou sempre por uma pos-
tura muito proactiva, interventiva e pre-
ventiva no combate à atual pandemia. 
“A Madeira está voltada para o turismo, 
por isso, diariamente, somos visitados 
por centenas de pessoas de diferentes 
proveniências, o que se torna num risco 
acrescido perante uma pandemia como 
esta. Era evidente que, à velocidade 

com que os casos estavam a surgir na 
Ilha, estes tinham que ser importados, 
realidade que foi posteriormente confir-
mada. Assim, enquanto Autarquia res-
ponsável limitámo-nos a agir e a tomar 
diversas as mais medidas que estavam 
ao nosso alcance no sentido de mitigar-
mos os seus efeitos”. 

O autarca revela que o Município optou, 
por exemplo, desde logo, pela aquisição 
e posterior distribuição de máscaras por 
toda a população, instituições e empre-
sas. Para além disso, desinfetou, de 
imediato, todos os espaços públicos, ao 
mesmo tempo que permitiu o acesso 
aos funcionários camarários a todo o ti-

Márcio Dinarte Fernandes, presidente da Câmara 
Municipal de Santana, tomou posse em outubro de 2019, 

quando Teófilo Cunha saiu para o governo regional de 
coligação, PSD-CDS. Decorridos dois anos de mandato, o 

autarca reconhece que estes foram repletos de 
desafios. Apesar disso, o presidente não perde a 

confiança no futuro e acredita no desenvolvimento do 
Concelho, “tornando-o mais atrativo para os 

investidores, assim como para todos aqueles que 
optaram por construir aqui o seu projeto de vida”.

Dois anos repletos 
de desafios

MUNICÍPIO DE SANTANA

Márcio Dinarte Fernandes

II
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“Com distanciamento sim, mas unidos sempre”
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MUNICÍPIO DA CALHETA

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► “Tal como aconteceu com todos os 
municípios do País, é óbvio que a pan-
demia trouxe dificuldades acrescidas ao 
presente mandato, sobretudo no que 
diz respeito à gestão do orçamento mu-
nicipal. Apesar disso, desde a primeira 
hora, encarámos com muita responsa-
bilidade este combate. O ano passado 
foi muito difícil e 2021 também o está a 
ser, uma vez que tivemos que tomar de-
cisões que implicaram o adiamento de 
alguns projetos. Contudo, valeu a pena, 
até porque conseguimos ajudar os nos-
sos empresários e todos aqueles que 
mais precisavam e que, por causa deste 
vírus, estavam numa situação ainda 
mais sensível do ponto de vista social. 
Esta foi a nossa maior e principal priori-
dade”, assegura Carlos Teles, presiden-
te da Câmara Municipal da Calheta.
Ainda que reconheça as vicissitudes ul-

trapassadas, o autarca assevera que, 
este ano, o Município também conse-
guiu reforçar o investimento, tendo 
avançado com vários projetos que tinha 
ficado parados em 2020. “Neste mo-
mento, estamos a lançar concursos pa-
ra a realização de obras nas oito fregue-
sias que compõem o concelho. A Calhe-
ta, apesar de não ter uma grande densi-
dade populacional, em termos territo-
riais, é o maior concelho da Madeira, o 
que traz dificuldades acrescidas. Ape-
sar disso, sentimos que os impactos da 
pandemia não foram tão grandes nas 
zonas mais rurais, em detrimentos dos 
grandes centros urbanos. Assim, esta-
mos agora preparados para alavancar a 
recuperação económica, até porque o 
concelho tem uma forte implantação no 
setor turístico. Além de diversas ofertas 
ao nível do alojamento local, temos mui-
tas estruturas hoteleiras de grande qua-
lidade sendo que, quando se regista o 
desconfinamento, os habitantes do cen-
tro urbano do Funchal têm tendência 
para se deslocarem para outras zonas 
da ilha mais rurais, o que se tem insti-
tuído como um importante balão de oxi-
génio para este concelho e para os seus 
empresários da área do turismo e da 
restauração. Sentimos já o regresso à 
vida e um movimento acrescido nas 
ruas, o que potencia a recuperação da 
economia local. Defendo que o atual pe-
ríodo de retoma é tão ou mais importan-

te que o próprio combate à pandemia”, 
sublinha Carlos Teles. 

Postura correta no combate
O presidente defende que a Região Autó-
noma da Madeira, mais concretamente 
a Secretaria Geral da Saúde, através do 
seu secretário, Pedro Ramos adotou, 
desde o primeiro momento, a postura 
correta no combate a esta pandemia. 
“Considero que a gestão da pandemia 
foi realizada com sucesso. As entidades 
competentes souberam decidir e atuar 
rapidamente. Todos percebemos, desde 
logo, que esta seria uma situação muito 
grave, pelo que os municípios estiveram 
sempre em contacto permanente com 
as autoridades de saúde, o que também 
nos ajudou a delinear estratégias e a es-
tabelecer metas. Foi ainda fácil planear 

o combate porque envolvemos na luta to-
das as instituições do concelho, nomea-
damente os bombeiros voluntários, as 
forças de segurança e a Santa Casa da 
Misericórdia da Calheta, entidade res-
ponsável por dois lares, cuja parceria e 
disponibilidade de colaboração foi ful-
cral para o sucesso desta iniciativa”, re-
fere o autarca. 
Ainda que acredite que o pior já tenha 
passado, Carlos Teles também garante 
que a guerra ainda não está ganha e que 
os cuidados têm que continuar, “ainda 
que estejamos confiantes que a retoma 
económica não será mais interrompida. 
À medida que o mercado vai abrindo e 
que o desconfinamento nos vários paí-
ses vai avançando, a Madeira vai rece-
bendo visitantes de diferentes prove-
niências, o que faz com que tenhamos 

Em entrevista ao Empresas+®, Carlos Teles, presidente da Câmara 
Municipal da Calheta, reconhece que a pandemia penalizou o 

desenvolvimento do concelho, sobretudo do ponto de vista 
económico. Apesar disso, o autarca mostra-se confiante no futuro 
e assegura que a recuperação económica está já a decorrer. Além 

disso, e apesar de todas as vicissitudes e desafios, Carlos Teles 
garante que, dentro das possibilidades e sempre com 

responsabilidade financeira, o Município conseguiu ajudar todos 
aqueles que mais precisavam. “Somos todos importantes nesta 

luta. Como costumámos dizer, com distanciamento sim, mas 
unidos sempre. Acredito que esta luta terá um final feliz”.

“Com distanciamento sim, 
mas unidos sempre”

MUNICÍPIO DA CALHETA

Carlos Teles

II

“NESTE MOMENTO, ESTAMOS A LANÇAR 
CONCURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS 
OITO FREGUESIAS QUE COMPÕEM O CONCELHO. 
A CALHETA, APESAR DE NÃO TER UMA GRANDE 
DENSIDADE POPULACIONAL, EM TERMOS 
TERRITORIAIS, É O MAIOR CONCELHO DA MADEIRA, 
O QUE TRAZ DIFICULDADES ACRESCIDAS”
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“Governo Regional tem dois pesos e duas medidas”
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MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► O presidente da Câmara Municipal 
de Porto Moniz lamenta que enquanto 
alguns autarcas acompanham visitas 
de membros Governo Regional aos res-
petivos concelhos, outros ficam com-
pletamente esquecidos. Acontece, de 
forma recorrente, ainda que apenas em 
alguns concelhos, o Governo Regional 
não informar o poder local das suas vi-
sitas, o que não faz qualquer sentido. 
Na opinião do edil, “…é de lamentar 
que os presidentes das autarquias de 
cor política diferente não sejam tidos 
nem achados pelas entidades compe-
tentes, nem mesmo quando estão em 
causa problemáticas dos seus conce-
lhos. Como Miguel Albuquerque foi au-
tarca seria expectável que tivesse outro 
tipo de sensibilidade para estas ques-
tões. Infelizmente, a sua sensibilidade 
é aristocrática e não autárquica, o que 
lamento, já que desrespeita diariamen-

te aqueles que exercem uma função 
que ele próprio exerceu no passado”. 
O presidente defende que os principais 
interlocutores junto das populações 
são, precisamente, os presidentes de 
câmara e das juntas de freguesia e to-
dos os órgãos locais. Contudo, o que 
acontece na atualidade, é que o Gover-
no Regional, à semelhança do passado, 
“mas com muito menos classe e mais 
arrogância, quer substituir-se ao Poder 
Local através das Casas do Povo. Cos-
tumo dizer que a essência destas enti-
dades na Região sempre esteve ligada 
à ruralidade e ao desenvolvimento de 
atividades culturais. Hoje, são clara-
mente usadas para fins políticos. Deixa-
-me escandalizado que um presidente 
de câmara seja auditado, e bem, até ao 
último cêntimo por parte de todas as 
entidades competentes, nomeadamen-
te o Tribunal de Contas. Enquanto isso, 
as ditas Casas do Povo podem distri-
buir cabazes, cheques e entregar di-
nheiro vivo às pessoas sem qualquer 
controlo e com a complacência do Go-
verno Regional. Falamos de verbas atri-
buídas pelo Governo Regional que não 
são auditadas. Esta prática é transver-
sal ainda a outras entidades que tam-
bém são apoiadas pelo Governo Regio-
nal, funcionando como verdadeiros ten-
táculos do poder numa tentativa de o 
partido do Governo manter as câmaras 
em que é poder, ao mesmo tempo que 

tenta recuperar aquelas em que isso 
não acontece, o que é vergonhoso. 
Acresce a esta situação o facto dos au-
tarcas estarem completamente despro-
tegidos perante denúncias anónimas, 
sobretudo em períodos eleitorais.”, 
realça Emanuel Câmara que defende a 
intervenção das entidades competen-
tes. “Deviam começar a preocupar-se 
com estas situações. Se fui investigado 
por causa de denúncia anónima por ter 
levado os idosos do concelho a Fátima 
e aos Açores, porque é que estas situa-
ções não são também investigadas, 
ainda mais quando já foram admitidas 
publicamente pelos próprios? Não con-
sigo perceber e está na altura de dizer 
basta a toda esta situação”.
Por fim, o autarca também lamenta que 
existam os mesmos dois pesos e duas 
medidas na distribuição dos fundos co-
munitários pelos diversos concelhos da 
Ilha. “É gritante a postura de  uso e 
abuso demonstrada pelo Governo Re-
gional neste tipo de processos. No fun-
do, as autarquias de diferente cor polí-
tica concorrem contra o Governo Regio-
nal, já que depois de discutidos os fun-
dos com o Poder Local, os responsáveis 
pelo PRODERAM -  Programa de Desen-
volvimento Rural da Região Autónoma 
da Madeira e por outras entidades ges-
toras de fundos decidem favorecer can-
didaturas quem lhes interessa, sem ter 
em consideração o bem comum, ou se-

ja, o interesse das populações. Acima 
de tudo, devem estar sempre as pes-
soas e a salvaguarda do seu bem-estar. 
Também desta forma, o Governo Regio-
nal penaliza o Poder Local democrati-
camente eleito, no sentido de condicio-
nar a ação dos executivos e a realiza-
ção de obra”.

Pandemia: 
um desafio adicional
Emanuel Câmara assevera que a atual 
pandemia afetou o mundo inteiro e teve 
consequências nefastas sobre as pes-
soas, o que fez com que, naturalmente, 
as Autarquias também tenham sido 
afetadas. “Entre as receitas não cobra-
das e os apoios que atribuímos às po-
pulações, o Município já realizou um in-
vestimento superior a um milhão de eu-
ros no combate a esta pandemia. Feliz-
mente, o Governo da República está 
sensível a este esforço financeiro que 
as autarquias fizeram e irá compartici-
par parte das despesas, permitindo 
atenuar este esforço de tesouraria que 
tivemos que fazer”. 
O autarca defende que ninguém espe-
rava enfrentar uma situação como es-
ta. Apesar disso, enaltece a postura de 
seriedade que todos os habitantes de 
Porto Moniz tiveram desde o primeiro 
momento, “sendo que sempre cumpri-
mos com as regras estabelecidas. Nes-
te contexto, o trabalho de proximidade 

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, não tem 
dúvidas, “mesmo em período de pandemia, o Governo Regional tem dois pesos e 

duas medidas, dependendo da cor política de cada autarquia, o que é de lamentar. 
Para mim, isto não é política, mas sim falta de capacidade para enfrentar a 
realidade e a vontade dos eleitores. Entre o autarca e o governante não há 

combate político, espera-se apenas um debate de ideias em favor do bem-estar da 
população.  É lamentável que, mesmo num período complexo como  

este, o Governo Regional continue a demonstrar incapacidade para,  
nos lugares certos e com as pessoas certas, discutir temáticas de significativa 

importância para as populações”. 

“Governo Regional tem 
dois pesos e duas medidas”

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Emanuel Câmara

II
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“Existe discriminação por parte do Governo Regional”
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MUNICÍPIO DE MACHICO

AUTARCAS DE EXCELÊNCIA
PARTE IV



► Ricardo Franco, presidente da Câma-
ra Municipal de Machico, garante que, 
neste momento, a situação financeira da 
Autarquia está radicalmente diferente 
daquela que existia, em 2013, quando 
tomou posse pela primeira vez. “A dívida 
era superior a 30 milhões. Atualmente 
está nos 1.5 milhões de euros, o que sig-
nifica uma redução superior a 95%. Cla-
ro que, durante alguns anos, esta redu-
ção só foi possível com base numa ges-
tão muito atenta e cuidada, por forma a 
que nenhum recurso fosse desperdiça-
do. Se assim não fosse não teríamos si-
do capazes de cumprir com as nossas 
obrigações”, explica o presidente. 
O autarca assevera que, na totalidade 
dos quatro primeiros anos, o Município 
nem sequer teve a possibilidade de reali-

zar investimentos de valor total superior 
a um milhão de euros, “não tínhamos 
mais verbas disponíveis”. Facilmente se 
percebe as dificuldades que enfrentá-
mos. O primeiro mandato foi muito com-
plicado, ainda mais quando, pouco tem-
po depois, sofremos as consequências 
de algumas intempéries, tornando-se 
premente o auxílio à população. A verda-
de é que um município que não investe 
fica relegado para segundo plano e os 
seus munícipes não veem as suas ne-
cessidades supridas. Claro que a popula-
ção sabe o esforço que fizemos e está 
consciente do valor da dívida que tínha-
mos, pelo que sabia do enorme encargo 
que tínhamos sobre os ombros. Apesar 
disso, enquanto governantes também 
detínhamos a expetativa de podermos 
realizar algumas obras, mesmo que não 
fossem as tradicionais obras de fachada 
e de encher o olho. Ambicionámos sem-
pre que a população melhore a sua qua-
lidade de vida e a sua condição, seja a 
nível social, cultural, com base nas res-
postas de proximidade, da recuperação 
do património municipal, entre outros. 
Este é o trabalho diário de uma câmara 
municipal, pelo que ficamos satisfeitos 
quando dispomos dos meios necessá-
rios para concretizar estes projetos”.
Olhando para trás, Ricardo Franco recor-
da que, quanto ao segundo mandato, se 
os primeiros dois anos (2018-2019) de-
correram dentro de um quadro mais limi-
tativo, em 2020, “sabíamos que estaría-
mos com maior solidez financeira, o que 
permitiria outro tipo de investimento.  

A dívida tinha vindo a ser esbatida ao 
longo do tempo e tinha-se tornado mais 
facilmente gerível, até porque passámos 
a deter capacidade de endividamento, o 
que nos permitia outra margem de ma-
nobra para a realização dos investimen-
tos necessários”. Assim, no ano passa-
do, a Autarquia lançou mão desse recur-
so e contraiu um empréstimo no valor 
superior a 3.6 milhões de euros. “Preci-
sávamos de reabilitar a nossa rede viá-
ria, obra que está em curso e que é de 
suma importância para o desenvolvi-
mento do Concelho. Durante muitos 
anos recorreu-se aos remendos, os cha-
mados tapa buracos. A nossa rede viária 
precisava de uma intervenção urgente. 
Nenhuma rede aguenta 10 ou 15 anos 
com recurso apenas a remendos. Pon-
tualmente têm que ser realizadas inter-
venções mais complexas, não há outra 
forma. Sabíamos que esta era uma ne-
cessidade sentida há muito tempo pela 
população e estamos satisfeitos por, fi-
nalmente, resolver grande parte desta 
problemática”, assegura o presidente.

O combate à pandemia
“Durante este segundo mandado não 
podemos esquecer o aparecimento da 
pandemia que criou uma nova realidade 
e que alterou, profundamente, a vida de 
todos nós. Se não tivessem sido as au-
tarquias e as juntas de freguesia o País 
não teria sido capaz de dar a resposta 
que deu a este vírus. Para além disso, 
esta doença agravou as necessidades a 
nível social existentes no concelho, situa-

Ricardo Franco preside os destinos do Município de Machico há oitos anos. Olhando 
para trás, o autarca considera que estes dois mandatos não foram fáceis e que os 

desafios a ultrapassar se sucederam: em primeiro lugar a situação económico- 
-financeira da Autarquia que não era a melhor aquando da tomada de posse, depois o 
combate a uma pandemia. Por fim, Ricardo Franco garante que “existe discriminação 

por parte do Governo Regional. Não exigimos o que não praticamos. Quem tem este 
comportamento abusivo e diferenciado está completamente deslocado daquela que 

deve ser a postura de um governo e de uma autarquia. Devemos trabalhar em conjunto 
para servir a população e isso deveria ser sempre o mais importante”.

“Existe discriminação por 
parte do Governo Regional”
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Mensagem 
aos munícipes
“O nosso projeto continua. 
Mantemos a mesma postura 
de diálogo com todos, sendo 
que as portas da Autarquia 
continuam abertas para todos, 
independentemente do seu estatuto 
social, económico, político ou 
religioso. Aqui nunca perguntamos 
qual a cor partidária que cada 
um defende quando atendemos 
as pessoas. Estamos dispostos 
a ajudar, a colaborar e a facilitar 
a vida aos nossos concidadãos, 
dentro de um quadro de legalidade, 
naturalmente. Queremos continuar 
a trabalhar em prol da população 
e na resposta aos seus anseios e 
às suas necessidades, tudo para 
que Machico se torne, cada vez 
mais, um pólo de atração para 
todos aqueles que nos visitam, mas, 
sobretudo, um local de qualidade 
de vida para os nossos habitantes, 
mas também focados na captação 
de investimento e de projectos 
estruturantes para todo o concelho”.   



ção à qual estamos atentos e vigilantes. 
Infelizmente, muitas pessoas perderam 
o seu emprego, outras entraram em si-
tuação de lay-off, o que fez com que a 
Autarquia tivesse que intervir e ajudar os 
agregados mais desfavorecidos”, reco-
nhece Ricardo Franco. 
O autarca assume que, desde o primeiro 
momento, a Autarquia foi pró-ativa na 
implementação de respostas de mitiga-
ção dos efeitos nefastos desta pandemia 
junto das populações. De acordo com o 
presidente, o Município concedeu, por 
exemplo, apoios a nível alimentar, tanto 
com a entrega de cabazes, como através 
do fornecimento de uma refeição diária 
às crianças em idade escolar, beneficiá-
rias do 1° escalão de ação social do pré-
-escolar e 1° ciclo do ensino básico que 
deixaram de ir para a escola porque pas-
saram a ter aulas à distância. “Infeliz-
mente, o Governo Regional não teve a 
sensibilidade necessária para perceber 
que, em alguns casos, esta era a refei-
ção mais importante e melhor equilibra-
da do ponto de vista nutricional que 
aquelas crianças faziam no dia. Contu-
do, conseguimos reverter essa situação 
e continuar a prestar este serviço em re-
gime de entregas ao domicílio”, sublinha 
Ricardo Franco. 
O presidente também lembra que o valor 
do IMI (Imposto sobre Imóveis) no conce-
lho está cotado em valores mínimos e 
que o Município ainda beneficia os muní-
cipes com o IMI familiar, “o que faz com 
que devolvamos 20% do valor do IRS ao 
qual a Autarquia tem direito aos nossos 
concidadãos”. O autarca destaca ainda o 

apoio ao nível das bolsas de estudo que 
todos os anos a Autarquia atribuiu aos 
estudantes locais que frequentam o en-
sino superior, assim como a disponibili-
zação, a estudantes e famílias, do aces-
so gratuito a impressões e fotocópias pa-
ra realização de trabalhos escolares, 
sendo que, a muitos deles o Município 
atribuiu ainda tablets e hotspots no sen-
tido de estes poderem assistir às aulas à 
distância “com maior facilidade e como-
didade. Estes equipamentos foram con-
cedidos aos alunos que não dispunham 
de respostas informáticas adequadas ao 
ensino à distância”, completa.
Paralelamente, Ricardo Franco lembra 
que a Biblioteca Municipal de Machico - 
Francisco Álvares de Nóbrega passou a 
disponibilizar à população um serviço de 
requisição de livros a partir de sua casa. 
A iniciativa teve como objetivo que, na fa-
se de isolamento social, os hábitos de 
leitura se mantivessem ao mesmo tem-
po que as pessoas conseguiam ocupar 
mais facilmente os seus tempos livres. 
Os livros serviram ainda para auxiliar os 
estudantes na realização dos seus tra-
balhos. O autarca ressalva que a biblio-

grafia solicitada pelas famílias chegou às 
suas casas pela mão de uma equipa de 
voluntários que a Autarquia constituiu. 
Para além disso, o Município, não descu-
rando a necessidade de atividade física 
da sua população, também promoveu, 
através das redes sociais, um programa 
de desporto para todos, intitulado “Ma-
chico a Mexer”. 
No que diz respeito aos mais idosos, o 
presidente refere que a Autarquia criou 
uma linha de apoio para responder às di-
ficuldades da população mais velha do 
concelho (+65 anos), sobretudo àqueles 
que se encontravam em isolamento so-
cial devido à Covid-19. Desta forma, “as-
segurámos a entrega, no domicílio, de 
medicamentos e bens alimentares”. O 
Município também reforçou o protocolo 
que detém com a Santa Casa da Miseri-
córdia de Machico, uma vez que “senti-
mos que a instituição tinha que estar 
preparada para continuar a prestar um 
serviço de qualidade, e em segurança, a 
todos os seus utentes”, acrescenta.
Já para apoio aos empresários, o Municí-
pio entregou, a todas as empresas de co-
mércio e serviços um pack de proteção 

(máscaras, desinfetante, luvas). “Este 
ano entregámos novamente a todas as 
empresas destes setores um voucher, no 
valor de 150 euros, de apoio para a aqui-
sição de produtos de proteção e desinfe-
ção. No caso dos taxistas, são contem-
plados também com um voucher, no va-
lor de 150 euros, que poderá ser trocado 
por combustível”, explica Ricardo Fran-
co. Por fim, o autarca advoga que o Muni-
cípio disponibilizou apoio jurídico a fim 
de auxiliar os empresários na formaliza-
ção de candidaturas a programas de 
apoio promovidos pelos governos central 
e regional e que facultou o apoio por par-
te do serviço municipal de proteção civil 
na definição dos seus planos de contin-
gência dos estabelecimentos comer-
ciais. “Também realizámos campanhas 
publicitárias de promoção do comércio 
local apelando ao consumo de bens e 
serviços nos estabelecimentos do Con-
celho e possibilitámos a expansão das 
esplanadas, na sequência das recomen-
dações emanadas pelas autoridades de 
saúde, sendo que também isentamos to-
dos os espaços concessionados pelo 
Município do pagamento de renda, du-
rante nove meses”. 

Discriminação existe
“Infelizmente, o Governo Regional não 
tem tratado as autarquias da mesma for-
ma e tem apoiado apenas aquelas que 
são da sua cor politica, o que não faz 
sentido. Em oito anos, não conseguimos 
dinamizar nenhum projeto com o apoio 
do Governo, o que é de lamentar. Findas 
as eleições deviam deixar de interessar 
os partidos uma vez que, acima de tudo, 
está o interesse das populações. É desta 
forma que vejo a politica e é assim que 
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“REALIZÁMOS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 
DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL 
APELANDO AO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS 
NOS ESTABELECIMENTOS DO CONCELHO E 
POSSIBILITÁMOS A EXPANSÃO DAS ESPLANADAS, 
NA SEQUÊNCIA DAS RECOMENDAÇÕES EMANADAS 
PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE”



esta Autarquia atua com as suas juntas 
de freguesias. Trabalhamos com todas 
de igual forma. Assim, não exigimos aqui-
lo que não praticamos. Quem tem este 
comportamento abusivo e diferenciado 
está completamente deslocado daquela 
que deve ser a postura de um governo e 
de uma autarquia. Acima de tudo deve-
mos trabalhar em conjunto para servir a 
população e isso deveria ser sempre o 
mais importante”, acusa Ricardo Franco.
O autarca defende que é por causa de si-
tuações como esta que considera que a 
autonomia da Região está ferida e assim 
não faz qualquer sentido. “A Região não 
nos dá um cêntimo que seja para a reali-
zação de um projeto. De que adianta ter 
um Governo Regional que coordena to-
dos os fundos comunitários se este de-
pois não aprova qualquer projeto que 
não seja de uma autarquia presidida pe-
la sua cor política? Ainda em 2018 obti-
vemos parecer favorável para a interven-
ção em caminhos agrícolas e, no ano se-
guinte, os projetos vieram negados, ten-
do o Sr. presidente do governo dado o di-
to pelo não dito. A mesma entidade que 

tinha dado um primeiro parecer favorá-
vel, meses depois, rejeita os projetos. Pe-
rante factos como estes só podemos fa-
lar em discriminação. Considero que a lei 
devia ser revista, por forma a que proble-
máticas como esta deixassem de existir. 
Os municípios insulares deviam ser ca-
pazes de se candidatarem diretamente 

aos fundos comunitários, tal como acon-
tece com os municípios do Continente. 
Com a realidade atual somos duplamen-
te discriminados”, lamenta. 
Apesar de tudo, Ricardo Franco continua 
a mostrar-se confiante no futuro, até por-
que “queremos sempre mais e melhor 
para a nossa população. Queremos man-

ter o foco numa governação de proximi-
dade, dando resposta às necessidades 
das pessoas e de melhoria da sua quali-
dade de vida. Queremos ainda apostar 
na manutenção e reabilitação do patri-
mónio público que existe no concelho, ao 
mesmo tempo que apostamos em proje-
tos de índole habitacional. A este nível, 
estabelecemos um protocolo com o IH-
RU – Instituto da Habitação e Reabilita-
ção Urbana [entidade tutelada pelo Go-
verno Central], no sentido de definirmos, 
a curto prazo, a nossa Estratégia Local 
de Habitação. Logo que esta esteja defi-
nida iremos candidatar-nos a fundos que 
o IHRU dispõe, no sentido de darmos res-
postas às necessidades habitacionais 
existentes no concelho, no âmbito do 
Programa 1º Direito. Este programa con-
templa quatro dimensões: a aquisição, a 
construção, o arrendamento e a reabili-
tação. Neste sentido, queremos dar res-
posta, sobretudo, às necessidades dos 
jovens dando-lhes condições para que 
possam fixar-se, criar e concretizar, em 
Machico, o seu projeto de vida”, conclui. 
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que adotámos desde que tomámos 
posse, com destaque para a criação do 
Gabinete de Apoio ao Idoso, mostrou-se 
uma importante mais-valia. Se, no pas-
sado, estas medidas se tinham mostra-
do importantes, com esta pandemia re-
velaram-se fundamentais, uma vez que 
permitiram um apoio mais eficaz, evi-
tando que as pessoas tivessem que 
sair de casa. Os mais velhos puderam 
permanecer seguros, garantindo-se a 
entrega ao domicílio de bens essen-
ciais, como alimentos e medicamentos, 
sempre que necessário”. Consciente da 
importância de responder às necessi-
dades da população idosa, a autarquia 
reforçou o apoio no âmbito do Progra-
ma Porto Moniz Vida+, atribuindo 15€/
mês aos idosos destinados à comparti-
cipação na compra de medicamentos. 
De acordo com o presidente o Gabine-
te de Apoio ao Idoso serviu também pa-
ra a sensibilização das pessoas para o 
uso de máscara e para o cumprimento 
de todas as medidas de segurança e 
distanciamento. “O nosso concelho 
tem uma faixa significativa da popula-
ção bastante envelhecida e esta tinha 
que ser protegida. Além disso, como 
somos um concelho pequeno ao nível 
do número de pessoas, poucos casos 
são suficientes para que sejamos con-
sideramos, de imediato, um território 
de risco, pelo que temos que estar 
atentos e vigilantes. Num trabalho con-
certado entre a Autarquia, autoridades 
de saúde e força de segurança temos 
conseguido evitar que tal aconteça. 
Com o contributo de todos esta nova 
realidade está a ser vivida com tran-
quilidade e com confiança no futuro”, 
assegura o autarca.
João Emanuel Câmara esclarece que a 
Autarquia apostou sempre muito no se-

tor social, nomeadamente através da 
gratuitidade do ensino no concelho.  
O Executivo confere ainda bolsas aos 
alunos que frequentam o ensino supe-
rior, no valor de 150€/mês, “como for-
ma de os ajudar a face fazer às despe-
sas que têm, permitindo-lhes, assim, a 
mais fácil conclusão do seu curso supe-
rior”. Desde que o Município iniciou es-
ta medida o número de licenciados 
existentes no Concelho aumentou, “o 
que é muito positivo”. 

Sempre junto das pessoas
“Nesta luta todos os pormenores con-
tam. Em primeiro lugar, as pessoas, 
uma vez que o número de contágios de-
pende, em grande parte, do seu com-
portamento. Simultaneamente, claro 
que também colocámos em prática o 
plano de contingência do Município de 
modo a assegurarmos à população, 
dentro da normalidade possível, os 

nossos serviços. Numa segunda fase, 
tivemos já que começar a trabalhar na 
recuperação económica e criámos o 
Programa Porto Moniz Revitaliza +, me-
dida lançada com recurso ao orçamen-
to municipal, sem qualquer recurso à 
Banca e sem qualquer apoio do Gover-
no Regional. É fácil lançar medidas 
com recurso ao dinheiro dos outros. 
Com meios próprios é consideravel-
mente difícil, daí que a medida tenha 
muito mais mérito. A nossa prioridade 
foi ajudarmos as empresas, os traba-
lhadores, as famílias e as instituições”, 
explica o presidente. 
Assim, o autarca sublinha que, quando 
as crianças tiveram que ter aulas em 
casa, “sentimos a dificuldade das famí-
lias e da própria estrutura escolar em 
fazer face às necessidades criadas por 
esta nova modalidade de ensino. Mui-
tos agregados familiares não tinham 
computadores nem acesso à Internet, 

por isso, as crianças não podiam assis-
tir às aulas”. Perante este cenário, o 
Município atribuiu um computador a to-
das as crianças e jovens do concelho 
(do primeiro ao 12º ano), no início do 
ano letivo 2020/2021, “ainda que nos 
tenhamos deparado com diversos cons-
trangimentos, uma vez que existia gran-
de procura destes equipamentos no 
mercado. Ainda assim, prometemos e 
cumprimos. Ainda durante o ano letivo 
2019/2020 demos resposta às neces-
sidades mais urgentes da população 
escolar a estes níveis e no início do ano 
letivo 2020/2021, toda a comunidade 
escolar estava preparada para qual-
quer vicissitude. Ninguém podia ficar 
para trás e quisemos garantir que as-
sim seria. Esta medida vai continuar es-
te ano. Vamos atribuir um computador 
a todas as crianças que iniciem o pri-
meiro ano, assim como a crianças que 
tenham vindo de outras latitudes e que, 
neste momento, vivam no concelho”.
No que diz respeito aos empresários, 
João Emanuel Câmara advoga que a 
Autarquia os compensou com o valor 
que estes pagaram aos seus funcioná-
rios quando em lay-off. “Como é públi-
co, a Segurança Social suportava 70% 
do valor do salário e a empresa tinha 
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que pagar os restantes 30%, apesar do 
trabalhador não estar a cumprir a sua 
função. Foram precisamente esses 
30% que devolvemos às empresas, 
sendo que assumimos ainda o paga-
mento dos 11% à Segurança Social da 
responsabilidade dos trabalhadores. 
Esta foi uma medida objetiva que tomá-
mos, com verbas que mais uma vez, 
saíram do orçamento da Autarquia”. 
Para além disso, o Município atribuiu 
ainda um subsídio de 300€ a cada em-
presa destinado à aquisição de equipa-
mentos de proteção individual e álcool 
gel “tão importantes na atualidade”, 
sendo este apoio já reforçado, em nova 
fase de candidaturas, com a atribuição 
de igual montante por empresa. Segun-
do o autarca, as empresas ficaram ain-
da isentas do pagamento de taxas de 
ocupação do espaço público e o esta-
cionamento, à semelhança do que ti-
nha acontecido em 2020, permanece-
rá gratuito até ao final deste ano.
O autarca relembra ainda que “o Muni-
cípio também lançou o Programa Porto 
Moniz Revitaliza+ Voucher Card, visan-

do a cedência de entradas gratuitas em 
infraestruturas municipais aos clientes 
dos estabelecimentos comerciais do 
concelho, pretendendo-se desta forma 
o incremento do número de visitantes 
com os decorrentes contributos para a 
economia local”. 

Uma vida ao serviço 
do Concelho
Emanuel Câmara foi, durante 20 anos, 
vereador na oposição. Apesar disso, o 
autarca é peremtório: “Nunca esmoreci 
e estive sempre ao lado da população. 
Cumpro agora o segundo mandato co-
mo presidente da Autarquia. Assim, no 
futuro, espero que seja possível afirmar 
o poder local na região, algo que não 
tem sido realidade na Região, fruto de 
um poder totalitário que se viveu e em 
que as câmaras municipais e as juntas 
de freguesia sempre foram encaradas 
como verdadeiros departamentos go-
vernamentais, que existiam apenas pa-
ra acatar ordens vindas de cima. Os re-
sultados dos últimos atos eleitorais vie-
ram evidenciar que os autarcas têm po-

der sobre o seu território e poder deci-
sório sobre o mesmo.”
Perante este facto, na opinião do autar-
ca, urge defender o concelho e todo o 
seu património “até porque estamos 
numa Região que vive, essencialmente, 
do turismo. Como no que diz respeito ao 
Governo Regional vivemos num verda-
deiro mundo de eu quero, posso e man-
do, o Município tem que realizar investi-
mento unicamente com recurso às ver-
bas transferidas pelo Governo da Repú-
blica. Apesar dessa vicissitude, aguar-
damos apenas a aprovação do novo Pla-
no Diretor Municipal [PDM] para que 
possamos reforçar a nossa ação em li-
nhas diversas de atuação, sendo que já 
temos Áreas de Reabilitação Urbana de-
finidas para todas as freguesias. Impor-
tar referir que iremos realizar obras im-
portantes sem que estas coloquem em 
causa o futuro de gerações vindouras, 
uma vez que o nosso plano é projetado 
a longo prazo e aposta na sustentabili-
dade. São urgentes sinergias focadas 
na fixação das pessoas na Costa Norte 
da Ilha”, conclui. 
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O MUNICÍPIO TAMBÉM 
LANÇOU O PROGRAMA 
PORTO MONIZ 
REVITALIZA+ VOUCHER 
CARD, VISANDO 
A CEDÊNCIA DE 
ENTRADAS GRATUITAS 
EM INFRAESTRUTURAS 
MUNICIPAIS AOS 
CLIENTES DOS 
ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS DO 
CONCELHO



que redobrar a vigilância, até porque, 
diariamente, entram cidadãos infetados 
na região. Temos que evitar a tão falada 
quarta vaga que já se sente em território 
continental e que já afeta muitos países 
estrangeiros. Neste momento, a situa-
ção está perfeitamente controlada no 
concelho e esperamos que assim conti-
nue sendo que, enquanto Município, 
continuamos a contar com a ajuda de to-
dos para que esta vitória contra o vírus 
se consolide e de sedimente. Sabemos 
que somos todos importantes nesta luta. 
Como costumámos dizer, com distancia-
mento sim, mas unidos sempre. Acredito 
que esta luta terá um final feliz”.

Sempre ao lado dos munícipes
O autarca revele que, desde o primeiro 
momento, o Município disponibilizou 
500 mil euros para apoio às empresas 
do concelho, sendo que destes, 300 mil 
já foram entregues. “Sabemos que este 
não é um valor muito elevado, contudo, 
tendo em conta o orçamento municipal, 
foi o valor possível. Além disso, criámos 
um programa rápido, eficaz e pouco bu-
rocrático, tal como se exige num período 
de pandemia. Infelizmente, Portugal é 
pródigo na criação de regulamentos e 
programas excecionalmente burocráti-
cos, situação que não se coadunava com 
as necessidades provocadas pela Co-
vid-19. A resposta dos empresários ao 
nosso programa foi imediata. Apesar da 
nossa ajuda não resolver, por completo, 
as problemáticas que a pandemia criou 
nas empresas, ajudou-as muito, o que 
fez com que tenhamos sentido o seu re-
conhecimento”.
Entre as várias medidas levadas a cabo 
pela Autarquia, o presidente destaca ain-
da a entrega de diversos equipamentos 
de proteção individual (EPI) a todas as ins-
tituições e à população em geral. Carlos 
Teles explica que o Município criou mes-
mo um apoio especialmente pensado pa-
ra os agregados mais desfavorecidos, so-
bretudo aqueles que, a nível habitacional, 
apresentam algumas carências. “Muitos 
emigrantes madeirenses voltaram da Ve-
nezuela. Alguns deles, regressaram ao 
País sem grandes meios financeiros e vol-
taram em procura do seu passado e da 
ajuda dos familiares. O problema é que 
estas pessoas não tinham casa prepara-
das para receber estas pessoas. Assim, 
reconhecendo esta problemática, quise-
mos atuar a este nível e criámos um pro-
grama social que atribuiu até cinco mil 
euros, por habitação, para apoio a estas 

famílias para que possam criar condições 
que lhes permitam receber condignamen-
te estas pessoas. Esta medida tem sido 
um sucesso porque permite às famílias 
que estão a receber os seus familiares 
em dificuldades facultar uma reintegra-
ção plena a estas pessoas na sua terra 
natal”. Este projeto já ultrapassou os 200 
mil euros de investimento por parte do 
Município. “Penso que dentro das nossas 
possibilidades, e sempre com responsa-
bilidade financeira, conseguimos ajudar 
todos aqueles que mais precisavam”, as-
segura o autarca.
Carlos Teles lembra que o concelho tem 
um centro de vacinação a funcionar no 
Pavilhão Gimnodesportivo da freguesia 
dos Prazeres, “numa zona central, de fá-
cil acesso com ótimas condições para 
esta missão. Tudo tem decorrido dentro 
da normalidade e a campanha de vaci-
nação está a decorrer de forma muito 
positiva, sempre em estreita articulação 
com as entidades do setor da saúde. A 
Região é um exemplo, já reconhecido a 
nível nacional. Estamos confiantes de 
que, a breve trecho, conseguiremos atin-
gir a tão falada imunidade de grupo. Só 
faltam mais vacinas, uma vez que a dis-
ponibilidade de médicos, enfermeiros, 
assistentes operacionais e outros profis-
sionais está assegurada. Ainda no pas-
sado dia 24 de junho, dia de aniversário 
do Município, homenageamos todos os 
profissionais de saúde do concelho que, 
durante esta pandemia, não olharam a 
esforços no socorro a todos aqueles que 
precisavam de ajuda”.

Projeto partilhado 
de desenvolvimento
Carlos Teles lembra que, desde o primei-
ro mandato, juntamente com a sua equi-
pa assumiu um projeto partilhado para o 
concelho. “Um presidente sozinho não 
consegue fazer obra, pelo que este é um 
projeto também de todos aqueles que 
me acompanham e que me ajudam. É 

também um projeto das oito juntas de 
freguesias que a Calheta também, uma 
vez que trabalhámos sempre em parce-
ria, independentemente das ideologias 
de cada um, até porque respeitamos to-
das. O nosso objetivo é sempre servir a 
população”. 
Olhando para trás, se numa primeira fa-
se, o autarca reconhece que o Município 
não conseguiu fugir à crise que afetava 
todo o País, o que fez com que alguns 
projetos tivessem sido interrompidos, 
depois disso, apesar de todas as dificul-
dades e desafios, obras estruturantes 
para o desenvolvimento do concelho 
avançaram e, hoje, são uma realidade. 
“Se alguém, em 2013, afirmasse que, 
em 2021, teríamos a Via Expresso até à 
Ponta do Pargo praticamente concluída, 
o Centro de Saúde da Calheta executa-
do, o do Arco já em concurso, o cais do 
Paul do Mar em execução, a Pista de Pa-
tinagem dos Prazeres em bom ritmo, 
obras nas Igrejas da Fajã e Raposeira, 
estrada de ligação do Estreito ao Jardim 
e estacionamento do Jardim do Mar em 
execução, com certeza ninguém acredi-
taria. Estas obras, que pareciam inatingí-
veis em 2013, implicaram um grande es-
forço financeiro do Governo Regional e 
da Câmara Municipal e, só assim, foram 
possíveis! Quando há vontade de dar a 
volta às dificuldades, tudo é possível”. 
O presidente sublinha ainda que o Exe-
cutivo conseguiu realizar as obras, ao 
mesmo tempo que equilibrava as contas 
do Município “O País viveu durante muito 
tempo a cima das suas possibilidades. É 
verdade que a dívida do Município era 
sustentável, contudo, já estávamos per-
to da linha vermelha, pelo que tivemos 
que atuar de imediato e avançar com al-
guns programas de reequilíbrio financei-
ro. Atualmente, a Autarquia tem uma dí-
vida de 2.1 milhões de euros, valor per-
feitamente normal e liquidável, sendo 
que, no passado, chegou a ser superior a 
dez milhões, o que significa uma recupe-

ração de oito milhões em apenas oito 
anos”. Carlos Teles admite que é sempre 
complicado este equilíbrio entre o inves-
timento que é necessário fazer no conce-
lho e a situação financeira da Autarquia. 
Contudo, “e por muito premente que se-
ja a obra, nunca devemos colocar em 
causa a sustentabilidade financeira do 
concelho e foi isso que conseguimos fa-
zer”, assegura.  
Assim, e considerando que “a Calheta 
hoje é o que é fruto do trabalho de calhe-
tenses com visão e com projetos”, o au-
tarca admite que quer mais, sempre de 
forma responsável e sustentável. O pre-
sidente destaca como obras importantes 
no futuro o Miradouro do Farol na Ponta 
do Pargo, “obra emblemática”, o Campo 
de Golfe, “mais-valia que será criada 
também na freguesia mais a Oeste do 
concelho”, passando pela via rápida de 
quatro faixas até à Calheta, obra da res-
ponsabilidade do Governo Regional, 
“mas para a qual temos a obrigação de 
chamar a atenção, uma vez que o fluxo 
diário de trânsito entre a Calheta e a Ri-
beira Brava, já o justifica. Esta é um so-
nho que temos e que vamos lutar por 
concretizar, até porque potencia o inves-
timento que vários privados querem rea-
lizar na Calheta. O concelho está a cres-
cer muito do ponto de vista do turismo 
pelo que temos que estar atentos à reali-
zação de todos estes projetos que serão 
fulcrais para o nosso desenvolvimento. 
Se durante muitos anos a zona Oeste da 
ilha foi esquecida pelo turismo, hoje, é a 
mais procurada”. 
Por fim, Carlos Teles advoga que o setor 
agrícola também não pode ser esqueci-
do. “Alguns empresários já estão a inves-
tir neste setor, através da criação de es-
tufas, levando-os a apostar na exporta-
ção dos seus produtos, o que é uma im-
portante mais-valia até porque faz com 
que não dependamos apenas do merca-
do interno”, conclui. 
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Mensagem aos munícipes
“Foi neste Concelho que nasci, cresci, foi aqui que constitui família e onde, até 
hoje, permaneço. Conheço este concelho de lés a lés e, consequentemente, a 
realidade de todas as freguesias. conheço o antes, quando demorávamos três 
horas para chegarmos ao Funchal, e conheço o depois. Assim, considero que 
reúno as condições necessárias para continuar a servir a minha terra. Estou 
confiante, até porque sinto que os meus cocidadãos reconhecem a qualidade do 
trabalho que foi realizado. Queremos deixar um legado às novas gerações, pelo 
que apostamos em políticas que potenciam a fixação da população, ao mesmo 
tempo que abraçamos novas ideias e alavancamos um crescimento sustentável 
e responsável do concelho da Calheta”.





po de equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI). “Julgo que não tomámos ne-
nhuma medida muito diferente daque-
las que foram levadas a cabo por outras 
autarquias. Penso apenas que fomos 
mais rápidos na tomada de decisão e na 
operacionalização das diversas medi-
das”, considera.
Márcio Dinarte Fernandes assegura que 
Santana foi a primeira Autarquia do País 
a anunciar um apoio para os empresá-
rios locais, voltado especialmente para 
os setores setor do comércio e serviços, 
“os mais afetados no início da pande-
mia por causa do confinamento geral. 
Senti que os comerciantes e os agricul-
tores que trabalham em nome indivi-
dual estavam a enfrentar um momento 
complicado, pelo que optámos por in-
tervir de imediato.Num primeiro mo-
mento anunciámos um apoio no valor 
de 300 mil euros. Julgávamos que este 
valor seria suficiente para o tecido em-
presarial local. Contudo, com o passar 
do tempo, este valor provou ser escas-
so, daí que tenhamos reforçado o pro-
grama com mais 200 mil euros, o que 
perfaz o valor de 500 mil euros investi-
dos numa ajuda direta às empresas”, 
esclarece o presidente. 
De acordo com o autarca, o Município 
também isentou as empresas do paga-
mento de rendano caso de ocuparem 
espaços municipais, assim como de to-
das as taxas de publicidade, esplanadas 
ou ocupação do espaço público. “Este 
foi um investimento muito avultado que 
realizámos, tendo em conta aquele que 
é o orçamento anual da Autarquia. Signi-
ficou um esforço orçamental hercúleo. 
Além disso, esperamos, ainda este ano, 
avançar com um novo programa que 
permita a continuidade deste apoio. As-
sim, em apenas dois anos, iremos inves-
tir cerca de um milhão de euros nas em-
presas que se localizam no concelho”, 
completa. 
Para além disso, mesmo antes da pan-
demia, segundo Márcio Dinarte Fernan-
des, o Município já promovia vários pro-
gramas que reforçou em 2020 e 2021, 
como o apoio à natalidade, onde a Au-
tarquia oferece cem euros por mês, du-
rante três anos, a cada criança que nas-
ça no concelho. “Também devolvemos 
cinco por cento do valor do IRS que é en-
tregue ao Município aos nossos contri-
buintes. Em seis anos já devolvemos 
671 mil euros do IRS variável”. Fomos a 
primeira Autarquia da Região a imple-
mentar estas medidas, sendo que fo-

mos também os primeiros a apoiar as 
famílias com a gratuitidade do serviço 
de creche. Só esta medida representa 
um investimento camarário anual supe-
rior a cem mil euros. Além disso, todos 
os anos, atribuímos bolsas de mérito 
aos nossos alunos, num valor total de 
15 mil euros. Todos estes apoios foram 
muito importantes em tempo de pande-
mia e fizeram toda a diferença, uma vez 
que as despesas das famílias aumenta-
ram. Como estavam em casa, as pes-
soas gastavam mais no supermercado e 
tinham gastos mais elevados ao nível do 
consumo de água e eletricidade, por 
exemplo”, sublinha o presidente.
Já no caso das instituições, sejam cultu-
rais, desportivas ou sociais, o autarca 
refere que o Município manteve todos os 
apoios previstos, mesmo na ausência 
das atividades previstas, “uma vez que 
sabíamos que era necessário dar res-
posta às despesas correntes que se 
mantiveram”. As instituições que lida-
ram mais de perto com a situação pan-
démica obtiveram ainda apoios extra, 
“ajuda de suma importância num mo-
mento complicado como este.

Futuro promissor
Olhando para trás, Márcio Dinarte Fer-
nandes confessa que aprendeu muito 
com o ex-presidente, Teófilo Cunha. Des-
de logo, a pugnar pelo rigor financeiro e 
pela transparência das contas. “É im-
portante que a Autarquia seja respeita-
da deste ponto de vista. Quando tomá-
mos posse, a Câmara pagava aos forne-
cedores a uma média de 900 dias, o 
que não era comportável. Hoje,somos 
das autarquias mais céleres, uma vez 
que liquidámos as faturas num prazo 
médio de três dias. Este é um facto que 
nos enche de orgulho, ainda que tenha-

mos sido acusados, durante seis anos, 
de estarmos demasiado focados no con-
trolo da dívida que conseguimos liqui-
dar, no valor de 8.6 milhões de euros”. 
Apesar desse investimento, o autarca 
garante que a amortização da dívida 
não impediu o Município de realizar, em 
oito anos, obras no valor de dez milhões 
de euros, valor investido no desenvolvi-
mento do concelho e “na melhoria do ní-
vel de qualidade de vida dos nossos co-
cidadãos, através da implementação de 
políticas inovadoras e que foram pionei-
ras na Madeira. Estas medidas estive-
ram voltadas para a demografia e incre-
mento da natalidade, para a educação e 
para a compensação daqueles que pa-
garam a crise, em 2008. Conseguimos 
ajudar os trabalhadores que pagaram 
os seus impostos e que ajudaram o con-
celho, a Ilha da Madeira e o País. Serão 
estas as mesmas pessoas que serão 
agora chamadas para pagar esta nova 
crise que virá a seguir à pandemia”.
Quanto ao futuro, Márcio Dinarte Fer-
nandes considera que é importante tor-
nar o concelho mais apelativo do ponto 
de vista estético e urbano, “área à qual 
não foi dada a devida atenção no passa-
do. Santana merece ser um concelho 
mais bonito para quem nos visita. Te-
mos que ombrear com outros concelhos 
da Região que têm tido essa preocupa-
ção estética. Não podemos esquecer 
que não temos frente mar com prome-
nade, o que nos cria um desafio acresci-
do. Apesar disso, como somos o único 
concelho da Ilha nesta situação, julgo 
que podemos fazer a diferença e poten-
ciar essa distinção”. 
O autarca destaca ainda como priorida-
de a potenciação das nossas mais-va-
lias que o concelho tem do ponto de vis-
ta turístico através, por exemplo, da re-
qualificação de miradouros. “Já lançá-
mos o concurso público, num valor que 
ascende a mais de 400 mil euros, para 
a requalificação de um dos miradouros 
mais bonitos de toda a Ilha da Madeira 
que fica, precisamente, em Santana. Fa-
lo do Miradouro do Guindaste, no Faial, 
que vai ser dotado de duas plataformas 
suspensas, em vidro, sobre o mar. Re-
qualificámosoutro em São Jorge e esta-
mos a requalificar uma praceta na nos-
sa sede de concelho. No futuro, quere-
mos investir mais na requalificação ur-
bana, por forma a que nos tornemos 
num concelho mais atrativo.A Autarquia 
deve ter uma atenção redobrada no que 
diz respeito à ocupação do território e à 

potenciação deste setor tão importante 
para a economia local do concelho e da 
Ilha”. 
Para além disso, do ponto de vista das 
políticas territoriais, nomeadamente o 
Plano Diretor Municipal, o presidente as-
severa que é importante que sejam rea-
lizadas mudanças com o objetivo de au-
mentar a atratividade do concelho para 
investidores e para a possibilidade de fi-
xação de jovens casais. “Do ponto de 
vista da procura imobiliária, Santana po-
derá ser uma solução interessante para 
jovens casais que estejam noutros con-
celhos e que se queiram fixar aqui. São 
muitas as pessoas que procuram sair 
dos centros urbanos. Estamos a apenas 
20 minutos desses locais e a qualidade 
de vida que aqui se vive não é compará-
vel. Temos que premiar quem opta pelo 
investimento neste concelho, atribuin-
do, por exemplo, a redução do paga-
mento de taxas inerentes à construção”.
Márcio Dinarte Fernandes lembra ainda 
que o Município tem um grande poten-
cial do ponto de vista agrícola suporta-
do, sobretudo, nas freguesias de São 
Jorge e Santana, dotadas de terrenos 
amplos e planos, “o que permite a apos-
ta em culturas mais modernas e meca-
nizadas. É importante aumentar o apoio 
que damos a este setor. Para isso, entre 
outras medidas, queremos promover 
um festival agrícola. Felizmente, alguns 
jovens estão a apostar neste setor e de-
vem ser apoiados na promoção das 
suas culturas e produtos”.
Por fim, o autarca julga premente o re-
forço da Autarquia ao nível da sua equi-
pa de trabalho. “Precisamos de mais 
pessoas a laborar no atendimento aos 
munícipes, no urbanismo, no gabinete 
de apoio jurídico, entre outros. A nossa 
resposta tem que ser mais célere e efe-
tiva, se queremos ter um concelho mais 
eficiente e capaz de atrair investimen-
to”, conclui. 
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Mensagem 
aos munícipes
“Foi uma honra e um privilégio 
desempenhar estas funções. 
Aprendi muito com esta 
oportunidade que a população 
me deu. Espero que os meus 
cocidadãos também estejam 
satisfeitos com o trabalho que 
temos desenvolvido. É importante 
que se continue a trabalhar em prol 
do desenvolvimento deste concelho, 
tornando-o mais atrativo para os 
investidores, assim como para todos 
aqueles que optaram por construir 
aqui o seu projeto de vida”.
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beneficiários de qualquer escalão os 
rendimentos dos respetivos agregados 
familiares não se coadunavam com es-
te investimento, devido à perda de ren-
dimentos. Por fim, estivemos ainda 
atentos aos alunos que pertenciam a 
famílias numerosas carenciadas”, as-
severa o autarca. De ressalvar que a 

Autarquia também assegurou, através 
das associações sem fins lucrativos, 
IPSS, Casa do Povo e outras entidades 
públicas, o fornecimento e/ou distri-
buição de refeições, alimentos e medi-
camentos aos idosos e às pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 
Como o uso de máscaras se tornou tão 
importante e universal, para além da 
aquisição e distribuição destes equipa-
mentos por toda a população, José Gar-
cês revela que alguns programas que 
são geridos pela Autarquia e que esta-
vam a decorrer em centros comunitá-

rios dedicaram-se ao seu fabrico, tendo 
estas máscaras comunitárias sido dis-
tribuídas posteriormente pelos centros 
de dia, instituições do concelho e popu-
lação em geral. “Quando, mais tarde, se 
constatou que estes equipamentos de 
proteção individual caseiros não eram 
os ideias para proteger as pessoas, op-
támos pela aquisição de equipamentos 
descartáveis”, completa.
No sentido de apoiar a manutenção de 
postos de trabalho e a aquisição de 
equipamentos de proteção e combate à 
propagação da Covid-19, no âmbito do 

relançamento da economia local, o Mu-
nicípio, segundo o autarca, também 
atribuiu um apoio financeiro único no 
montante de mil euros, por posto de tra-
balho, às empresas. Este apoio foi dire-
cionado a empresas de pessoas singu-
lares, sociedades comerciais, respeti-
vos sócios-gerentes, empresários em 
nome individual, trabalhadores inde-
pendentes e prestadores de serviços, 
de todas as áreas de atividade. “Só esta 
medida significou o investimento de 
441 mil euros, por parte da Autarquia 
que, desta forma, apoiou a manutenção 
de 441 postos de trabalho, o que foi sig-
nificativo para um Município da dimen-
são do nosso”, defende o autarca.
Neste momento, São Vicente é um dos 
concelhos da Madeira que registou um 
menor número de casos. José Garcês 
acredita que isso é possível “graças à 
responsabilidade que as pessoas têm 
em se protegerem e em protegerem os 
outros. Temos que enaltecer a popula-
ção de São Vicente que soube cumprir 
sempre com as regras impostas e que 
fez tudo o que estava ao seu alcance 
para impedir a propagação deste vírus. 
De ressalvar ainda que alguns casos re-
gistados como sendo do concelho fo-
ram importados e resultaram de turis-
tas que se instalaram nos nossos ho-
téis, pelo que contaram como sendo da-
qui, devido ao destino, apesar de não se 
tratarem de residentes”.

Presente e futuro
Tendo em conta que a Madeira é uma 
ilha que vive alicerçada no setor do turis-
mo, o presidente reconhece que a Covid 
condicionou muito a atividade da ilha e 
que obrigou à implementação de diver-
sas restrições à circulação das pessoas. 
Além disso, e apesar de todas as medi-
das tomadas e dos apoios concedidos, o 
autarca confessa estar sempre preocu-
pado com a realidade do setor e o possí-
vel aumento da taxa de desemprego. 
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Mensagem 
aos munícipes
“Numa situação complicada como 
foi esta de pandemia, é necessário 
que tenhamos força de vontade 
e paciência para ultrapassar esta 
situação, além da responsabilidade 
que temos que ter, por forma a 
darmos o nosso contributo para que 
o vírus não se propague e para que 
possamos voltar, o mais rapidamente 
possível, à normalidade. Se todos 
nos protegermos e cumprirmos 
as regras, estaremos também a 
proteger os outros. A pandemia 
permitiu-nos perceber a qualidade 
de vida que tínhamos e que não 
estávamos a valorizar. Acredito 
num futuro promissor e que, 
juntos, iremos conseguir vencer 
esta tormenta. Somo um povo 
resiliente e que sabe lutar contra 
as adversidades. Vamos estar 
confiantes de que para o ano, 
em 2022, poderemos voltar à 
normalidade”.

“TEMOS QUE ENALTECER A POPULAÇÃO DE  
SÃO VICENTE QUE SOUBE CUMPRIR SEMPRE  
COM AS REGRAS IMPOSTAS E QUE FEZ TUDO  
O QUE ESTAVA AO SEU ALCANCE PARA IMPEDIR  
A PROPAGAÇÃO DESTE VÍRUS”



“Não temos conhecimento do encerra-
mento de qualquer empresa, porém te-
mos que permanecer vigilantes, até por-
que, felizmente, a retoma já começou e 
começamos, de novo, a ver turistas na 
ilha. Ainda assim, esta recuperação é fei-
ta de forma muito lenta. Se 2020 foi um 
ano muito complicado, 2021 também o 
será, pelo que a expetativa é que 2022 
comece já com outras garantias de re-
gresso à normalidade”. 
Quanto ao futuro, José Garcês garante 
que os objetivos se mantêm inaltera-
dos: “Fazer de São Vicente um concelho 
mais desenvolvido e com maior qualida-
de de vida. Assim, a aposta deve focar-
-se no combate à desertificação, proble-
mática que o concelho enfrenta. Esta-
mos localizados na zona Norte da ilha, o 
que faz com que soframos com o êxodo 
rural das nossas populações que se 
deslocam para os centros urbanos do 
Sul da ilha. Acredito que se conseguir-
mos captar a fixação de empresas que 
criem novos postos de trabalho e se as-
segurarmos a existência de habitação a 
preços acessíveis no concelho, que po-
demos alterar esta realidade”. 
No que concerne à habitação, o autarca 
revela que o Município vai promover a 
construção de habitações a custos con-
trolados, ao mesmo tempo que irá apos-
tar em nova habitação social, ideal para 
todos aqueles cujos rendimentos não 
lhes permite o acesso a habitação pró-
pria. “Contudo, de ressalvar que a habi-
tação social a realizar no concelho não 
será feita através da instalação de bair-
ros, mas sim de forma dispersa, até co-
mo forma de repovoamento de zonas 
mais isoladas e mais desertas”, explica. 
De acordo com o presidente, São Vicente 
tem um excelente nível de qualidade de 
vida, detendo todos os serviços necessá-
rios. “Devemos ser um dos poucos con-
celhos do País onde o serviço de creche 
é gratuito para todas as crianças, inde-
pendentemente do rendimento socioe-

conómico dos pais, investimento que a 
Autarquia faz na educação. Para além 
disso, os manuais escolares, assim co-
mo o transporte escolar, são também 
gratuitos. Atribuímos ainda diversas bol-
sas de estudo aos nossos jovens que fre-
quenta o ensino superior. Neste momen-
to, são quase cem, os jovens que conse-

guem concluir a sua licenciatura, muitos 
deles no Continente e até mesmo no es-
trangeiro, porque a Autarquia contribuiu 
para essa possibilidade. Sabemos que, 
findo os seus estudos, nem todos vão re-
gressar, contudo, vão lembrar-se para 
sempre que, para além da família, a Au-
tarquia esteve sempre presente e dispo-

nível para os ajudar. Apostamos nas pes-
soas, nos jovens e no seu futuro. É por is-
so que queremos atrair e fixar aqui ainda 
mais pessoas, para que possam cons-
truir o seu projeto de vida em São Vicen-
te, um concelho onde vale a pena viver”, 
assegura o autarca que completa: “As 
mais-valias a implementar num conce-
lho nem sempre passam pela estrada ou 
pela ponte. Há muitos investimentos que 
um autarca pode fazer de incremento à 
qualidade de vida das suas populações, 
mais-valia que os munícipes valorizam e 
reconhecem”.
De sublinhar ainda que, em 2019, a Au-
tarquia aprovou um novo PDM - Plano 
Diretor Municipal. “Atualmente, somos 
um dos três únicos concelhos da Região 
Autónoma da Madeira que tem já em vi-
gor um novo PDM adaptado à legislação 
em vigor. Esta alteração potenciou o in-
vestimento privado no concelho até por-
que aprovámos três novas Áreas de 
Reabilitação Urbana [ARU], uma para 
cada freguesia, o que incentiva os priva-
dos à reabilitação de imóveis. Em 2020 
conseguimos triplicar os licenciamentos 
urbanos, o que é muito positivo, sendo 
bastante promissores os valores atingi-
dos até ao momento para o ano de 
2021”, conclui. 

IV

Limitação de mandatos para todos
José Garcês concorda com a lei da limitação de mandatos, contudo defende que 
esta limitação se deve estender a todos os cargos políticos e que não ser apenas 
aplicada aos presidentes de câmara, de junta e Presidente da República. “Qual foi 
o critério que determinou que apenas estes tinham que obedecer a uma limitação? 
Porque é que o primeiro-ministro não está obrigado a essa limitação? E o presidente 
do Governo Regional, tanto da Madeira, como dos Açores? Não devia acontecer o 
mesmo com os deputados da Assembleia Regional e da Assembleia da República? 
Não podem haver políticos de primeira e políticos de segunda. Se a limitação de 
mandatos existe, esta deve ser transversal a todos os cargos”.
Paralelamente, mantendo a limitação nos 12 anos, o autarca advoga que seria 
mais apropriado o cumprimento de dois mandatos de seis anos, em detrimento de 
três mandatos de quatro, “tendo em conta a carga burocrática que existe no nosso 
País. Neste momento, estão a decorrer vários projetos e temos ainda alguns para 
lançar, uma vez que o seu início foi protelado, tanto devido à pandemia, como pela 
burocracia. Temos que aguardar pareceres de diversas entidades, fazer consultas ao 
mercado, abrir concursos e aguardar a aprovação do Tribunal de Contas, tudo antes 
que uma obra possa iniciar. Infelizmente, demora imenso tempo qualquer decisão e, 
por conseguinte, o lançamento de uma obra é protelado. Além disso, num primeiro 
mandato, o autarca tem, antes de tudo, que conhecer o modo de funcionamento da 
autarquia, inteirar-se da sua situação financeira e, só depois disso, poderá avançar 
para a definição dos projetos a avançar. Quando a obra finalmente começa o 
mandato está já a terminar daí que o cumprimento de mandatos de seis anos fosse 
mais benéfico”.



que todas as oportunidades possam ser 
aproveitadas e que o desenvolvimento 
do concelho possa ser alavancando”. 
Quanto aos apoios que o município con-
cedeu como forma de mitigação dos efei-
tos da pandemia, José Soares revela que 
a Autarquia apoiou todas as instituições 
locais, sejam elas de cariz social, des-
portivo ou cultural. “Mesmo quando es-
tas instituições estiveram encerradas o 
nosso apoio não cessou, tendo aconteci-
do o mesmo com as bolsas de estudo 
que atribuímos aos nossos alunos que 
frequentam o ensino superior. Depen-
dendo dos rendimentos do agregado fa-
miliar, esta bolsa pode atingir um máxi-
mo de 1500€/ano, valor significativo pa-
ra uma família de parcos recursos”. 
O autarca reconhece que a expetativa é 
de que, com este apoio, os jovens pos-
sam terminar a sua licenciatura e re-
gressar ao concelho, “onde aplicarão os 
seus conhecimentos, contribuindo para 
o bem comum. Hoje, sabemos que criá-
mos na Madalena uma resposta dife-
rente e diferenciadora, uma vez que, 
desde o nascimento, até ao término de 
um doutoramento, todas as pessoas po-
dem estudar na Madalena e na ilha do 
Pico, uma vez que temos aqui um polo 
da Universidade Aberta. Além disso, 
ainda que já tenhamos conseguido ven-
cer diversas batalhas, a verdade é que 
queremos sempre mais, até porque o 
ensino é de vital importância para o 
nosso futuro, para o nosso processo de 
desenvolvimento e para o desafio que 
temos que enfrentar de conseguir fixar 
aqui as pessoas”. 
O presidente explica ainda que a Autar-
quia também ajudou diretamente as fa-

mílias mais carenciadas ao nível da ali-
mentação e no acesso a outros bens es-
senciais. Além disso, os agregados fo-
ram protegidos, na medida em que o Mu-
nicípio proibiu a realização de cortes no 
fornecimento de água e energia. 
Quanto às empresas, o Executivo conce-
deu, por exemplo, isenções no pagamen-
to de todo o tipo de taxas, nomeadamen-
te publicidade, esplanadas e ocupação 
do espaço público, apoios que se irão 
manter até ao final do presente ano.  

Crescimento harmonioso
“A estratégia que operacionalizamos ao 
longo dos últimos oito anos é transversal 
a todo o concelho, ou seja, às seis fre-
guesias que o compõem. Queremos que 
a Madalena do Pico se desenvolva de 
forma harmoniosa, até porque cada fre-
guesia tem a sua especificidade, daí que 
tenhamos criado diversas estruturas um 
pouco por todo o concelho, tanto cultu-

rais, como desportivas e sociais. Apesar 
disso, sabemos que ainda é possível fa-
zer mais. A verdade é que, olhando o 
passado, podemos avaliar no presente, 
o quanto construímos, com a certeza de 
que, na estrada que nos conduz ao futu-
ro, assumimos já um lugar de destaque, 
na região”, destaca José Soares.
Quanto ao futuro, entre vários projetos 
delineados, o autarca considera que o 
concelho deve apostar no conhecimen-
to e no progresso. Para isso, o Executivo 
irá avançar com a criação do Centro Em-
presarial da Ilha do Pico, “um hub de 
inovação, um verdadeiro ecossistema 
empreendedor, assente numa estraté-
gia tripartida, que integre diferentes po-
los, numa aposta clara de desenvolvi-
mento”, esclarece o autarca, que acres-
centa que o Município também irá lan-
çar uma incubadora de empresas, a 
«Start Up Pico», cujo projeto final está já 
a ser ultimado, através de uma parceria 

entre a Escola Profissional do Pico e a 
Universidade da Beira Interior”. 
O presidente reitera que urge avançar 
com a requalificação e crescimento da 
zona industrial da Madalena, “realidade 
fundamental para o acolhimento de futu-
ras empresas, numa fase pós-incuba-
ção, onde também será importante a 
conclusão do novo polo de expansão in-
dustrial na freguesia das Bandeiras. Este 
será um grande complexo, inserido nu-
ma área total de 66 mil metros quadra-
dos, que vai permitir a instalação de em-
presas de grande dimensão, gerando 
mais emprego e mais riqueza para o 
Concelho e para as nossas famílias”.
José Soares termina com uma mensa-
gem dirigida a todos os munícipes: “Espe-
ro que esta pandemia seja ultrapassada e 
que todos possamos ficar bem, retoman-
do as nossas vidas com normalidade. No 
que diz respeito ao Executivo, e a mim em 
particular, todos sabem o quanto  amo a 
minha terra e o quanto luto pelo seu pro-
gresso e desenvolvimento de forma diá-
ria. Irei continuar com esta missão, mes-
mo quando deixar de desempenhar esse 
cargo e essa é uma certeza”, conclui. 

III

“Limitação de mandatos devia aplicar-se a todos”
“Há muitos anos que defendo que a limitação de mandatos devia ser transversal a 
todos os cargos políticos, sem exceção. Neste momento, por exemplo, a mesma lei 
que me impede de ser presidente mais do que 12 anos, permite que seja vereador 
durante a toda, o que não faz qualquer sentido. A regra devia aplicar-se a todos. 
Desta forma, o sistema político estaria em constante mutação e renovação, o que 
seria uma mais-valia”, defende José Soares. 
O autarca advoga ainda que, mantendo o limite dos 12 anos, seria mais benéfica 
a realização de dois mandatos de seis anos, em detrimento de três de quatro, 
realidade atual. 
“Em quatro anos, um autarca pode não conseguir aproveitar um quadro comunitário 
de apoio, uma vez que as candidaturas já foram realizadas antes da sua entrada. 
Noutros casos, em apenas quatro anos, um novo autarca tem que conhecer 
a estrutura de uma câmara, perceber a sua situação financeira e modo de 
funcionamento, delinear e apresentar projetos, abrir o respetivo concurso e adjudicar 
a obra. Ainda tem depois que aguardar pelo aval do Tribunal de Contas. A aprovação 
pode chegar quando o mandato já terminou, o que não faz qualquer sentido”, 
completa.





“Esta campanha tem como objetivo ligar 
os empresários às pessoas, promovendo 
o comércio e os produtos locais através 
do acesso a cupões de compras e à rea-
lização de sorteios semanais, que impli-
cam a distribuição de prémios em com-
pras de bens e serviços”. No total das 
duas edições, o Município atribuiu mais 
de 65 mil euros em prémios. A edição da 
primavera, segundo o autarca significou 
um volume de compras no valor de três 
milhões de euros, “o que é significativo. 
Este projeto foi um sucesso porque os 
nossos empresários aderiram, mas tam-
bém porque os faialenses compraram no 
comércio tradicional. Ajudou a fazer cir-
cular a nossa economia e isso é benéfico 
não só em termos de tesouraria das em-
presas como para o emprego”. Está já 
prevista uma terceira edição para o pre-
sente mês de setembro. 
No que concerne às famílias, José Leo-
nardo Silva sublinha que aquelas que ti-
veram que ultrapassar uma situação de 
lay-off, ficaram isentas do pagamento de 
água, caso estivessem no primeiro esca-
lão. O autarca ressalva ainda o trabalho 
que o Município levou a cabo com as as-
sociações desportivas e culturais locais, 
a quem concedeu apoios extraordinários 
“para que pudessem subsistir e manter 
a sua atividade, uma vez que as despe-
sas correntes se mantiveram, ainda que 
as instituições estivessem encerradas. A 
verdade é que o confinamento fez com 
que as pessoas perdessem muitos dos 
seus hábitos, o que dificulta agora a reto-
ma da normalidade e o regresso à ativi-
dade destes organismos”. No total, a Au-
tarquia já investiu mais de 500 mil euros 
no combate a esta pandemia. “Fizemos 
um esforço significativo para ajudar to-
das as pessoas, sendo que equipamos 
ainda todos os funcionários da Autarquia 
com equipamentos de proteção indivi-
dual [EPI] adequados. Também lhes de-
mos formação, por forma a que estives-
sem devidamente preparados para lidar 
com os constrangimentos resultantes 
desta situação pandémica”, completa.

Investimentos estruturantes 
Quanto ao futuro, o presidente assevera 
que o Executivo terá que agir de forma 
alinhada com aqueles que são os pres-
supostos europeus, ou seja, apostar no 
setor ambiental e em políticas de susten-
tabilidade, através da redução da produ-
ção de gases nocivos para o meio am-
biente. Neste momento, a Autarquia já 
está a realizar um investimento na pisci-

na municipal com o objetivo de reduzir 
significativamente a pegada ambiental.
Para além disso, o autarca advoga que o 
Executivo irá concluir obras estruturantes 
como a requalificação da Praça do Infan-
te, que dará origem à nova Praça do Mar, 
obra que vai “virar, ainda mais, a cidade 
para o mar e requalificar os espaços pú-
blicos existentes. Esta intervenção, para 
além de todos os benefícios que trará à ci-
dade em termos económicos e turísticos, 
é ainda uma forma de honrar a nossa his-
tória e marcar o nosso tempo, permitindo 
modernizar a nossa cidade”. Esta obra 

está orçada em mais de 2.7 milhões de 
euros e irá ser iniciada brevemente. 
De acordo com José Leonardo Silva esta 
intervenção vai obrigar a um reordena-
mento do trânsito automóvel, nomeada-
mente no que diz respeito a viaturas pe-
sadas, pelo que, “é imperativo avançar-
-se com a segunda fase da variante à ci-
dade, obra que sempre defendemos, 
uma vez que é um projeto urgente e ne-
cessário para o Faial. As coisas têm mes-
mo de ser feitas, não podem ficar no pa-
pel. Acredito que esta obra será uma rea-
lidade, até porque será realizada no âm-

bito do Plano de Recuperação e Resiliên-
cia [PRR] que será operacionalizado pelo 
Governo Central. As intervenções na re-
de viária vão marcar o nosso futuro”.
O autarca garante que as acessibilida-
des são muito importantes, sobretudo 
para aqueles que vivem em ilhas, no-
meadamente ao nível aéreo e marítimo, 
ainda que reconheça que o Município 
não tem competências nestas áreas. 
Apesar disso, “encomendámos um estu-
do sobre o nosso aeroporto e, neste mo-
mento, estamos integrados num grupo 
de trabalho que contempla entidades do 
Governo da República e do Governo Re-
gional para que possamos potenciar a 
sua utilização. Para isso é essencial que 
se invista no aumento da pista. Já no que 
diz respeito ao Porto da Horta, ele con-
grega a história da ilha, sendo que estão 
previstos investimentos do Governo Re-
gional naquela estrutura”, conclui.  

III

Mensagem aos munícipes
 “Deixar, sobretudo, uma mensagem de esperança no futuro, mantendo sempre a 
ligação que temos ao trabalho. Ainda que muitas vezes se fale em sorte, a verdade é 
que a sorte dá muito trabalho. Também temos que ter confiança no futuro, confiando 
em pessoas competentes e sérias, que não se deslumbram com obras bonitas, mas 
cuja utilidade para o incremento da qualidade de vida dos munícipes é inexistente”.





das que foram implementadas”, reco-
nhece o presidente.
No que concerne aos apoios que o Muni-
cípio concedeu às famílias, Tibério Dinis 
revela que a Autarquia conseguiu isentá-
-las do pagamento de rendas, no caso de 
viverem em habitações que são proprie-
dade do Município: “Durante três meses, 
também conferimos a todos os muníci-
pes descontos de 50% no pagamento do 
consumo de água, naqueles que foram 
os meses de confinamento, em virtude 
do Estado de Emergência que foi decre-
tado para todo o País. Para além disso, 
durante esses mesmos três meses, pa-
gamos as mensalidades das creches e 
ATL’s a todas as famílias, por forma a que 
as empresas que gerem estes espaços 
não fossem penalizadas, o que não seria 
benéfico para a economia local. Desta 
forma, com uma mesma medida ajudá-
mos as famílias e as empresas”, destaca 
o Autarca que advoga que o Município 
também “isentou, de imediato, o Canal 
HORECA [estabelecimentos hoteleiros, 
de restauração e similares] do pagamen-
to das despesas ligadas aos resíduos”. 
Para além disso, “os espaços concessio-
nados pela Autarquia também ficaram 
isentos do pagamento de renda e isenta-
mos os pagamentos de todas as licen-
ças, fossem de obras ou de utilização do 
espaço público”. 
“Por fim, demos ainda apoio logístico na 
implementação do centro de vacinação 
no concelho, sendo que este tem sido 
um trabalho importante que tem sido de-
senvolvido por parte das entidades de 
saúde. Este processo tem estado a de-
correr de forma muito positiva, o que faz 
com que mais de metade da população 
do concelho tenha já a vacinação com-
pleta, o que é uma importante mais-va-
lia. Neste contexto, vale a pena enaltecer 
o trabalho e esforço que foi feito por to-
dos os agentes de saúde que têm sido 
incansáveis para que a vacinação decor-
ra a bom ritmo”, garante Tibério Dinis.

Resposta assertiva e célere
De acordo com o autarca, o Município da 
Praia da Vitória foi célere a reagir no 
combate a esta pandemia pelo que dis-
tribuiu EPI’s por toda a população, o que 
contribuiu para que os números de con-
tágio fossem baixos no concelho. Apesar 
disso, “sabemos que este é um processo 
complexo, pelo que o seu sucesso ou in-
sucesso não depende apenas de uma 
medida, mas de um conjunto de ações, 
onde o comportamento da população 

desempenha um papel fundamental. Es-
te foi o esforço conjunto de toda a comu-
nidade”. O presidente assegura também 
que “temos que ter a humildade de reco-
nhecer que o facto de estarmos numa 
ilha também nos ajudou, uma vez que 
permitiu um controlo mais efetivo de to-
das as entradas aéreas e marítimas que 

aconteceram na Praia da Vitória. Devido 
a esse facto tivemos maior facilidade em 
controlar a deslocação das pessoas, o 
que também ajudou na quebra das ca-
deias de contágio. Creio que o controlo 
que as autoridades de saúde fizeram em 
relação a todos aqueles que chegavam à 
ilha foi estrutural para os números bai-

xos de contágios que apresentámos”. 
Tibério Dinis afiança que, durante um 
ano e meio, o Executivo conseguiu estan-
car, de forma evidente, o progresso des-
te vírus e assegura que foi a condição fi-
nanceira estruturada e organização in-
terna da Autarquia que permitiu ao Muni-
cípio avançar com um largo conjunto de 
medidas que estarão em vigor até ao fi-
nal deste mês de setembro. Findo esse 
tempo, a Autarquia terá investido cerca 
de três milhões de euros no combate à 
pandemia, “valor assinalável para um 
concelho da dimensão do nosso”.
Por outro lado, o edil lembra que a pande-
mia veio estancar aquele que era um fa-
tor de desenvolvimento da Praia da Vitó-
ria e que estava a começar a dar passos 
seguros: o turismo. “Nos anos anteriores 
à pandemia registámos recordes em ter-
mos de turismo no concelho, seja ao nível 
do número de passageiros, tanto aéreos 
como marítimos, seja no número de esta-
dias que foram registadas, assim como 
no volume de receitas que os operadores 
turísticos conseguiram obter. Não pode-
mos ainda esquecer as dezenas de em-
pregos que foram criados por este setor 
na Praia da Vitória. Para 2020 estava 
mesmo previsto um incremento significa-
tivo no número de voos que seriam reali-
zados para o Aeroporto Internacional das 
Lajes por parte das diversas companhias 
aéreas, uma vez que iriam ser exploradas 
diversas novas rotas. Foi precisamente 
aqui que a pandemia nos prejudicou de 
forma mais severa fazendo com que esta 
rota de desenvolvimento e de sustentabi-
lidade do concelho tivesse estagnado.  
Sabemos que esta foi uma realidade 
transversal a todo o País e que não acon-
teceu apenas na Praia da Vitória. Cumpre 
agora a quem liderar, no futuro, os desti-
nos da Autarquia, assim como a toda a 
população e empresários, voltar a esta ro-
ta de crescimento o mais rápido possí-
vel”, conclui o presidente da Câmara Mu-
nicipal da Praia da Vitória.  
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“DEMOS AINDA APOIO LOGÍSTICO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE VACINAÇÃO 
NO CONCELHO, SENDO QUE ESTE TEM SIDO 
UM TRABALHO IMPORTANTE QUE TEM SIDO 
DESENVOLVIDO POR PARTE DAS ENTIDADES DE 
SAÚDE. ESTE PROCESSO TEM ESTADO A DECORRER 
DE FORMA MUITO POSITIVA, O QUE FAZ COM QUE 
MAIS DE METADE DA POPULAÇÃO DO CONCELHO 
TENHA JÁ A VACINAÇÃO COMPLETA”





Desafio: fixar a população
Quanto ao futuro, José Meneses defen-
de que seria pertinente que a Autarquia 
terminasse um conjunto de iniciativas 
que foram lançadas. Ao nível das in-
fraestruturas, “a obra mais emblemáti-
ca que pretendemos operacionalizar es-
tá ligada à reestruturação do mercado 
municipal, onde pretendemos criar um 
silo automóvel, sendo que o mercado 
será reconstruído por cima dessa nova 
área de estacionamento da cidade. Es-
te será o nosso maior investimento ao 
longo dos próximos quatro anos, sendo 
que espero que esta obra possa ser fi-
nanciada por fundos europeus no âmbi-
to do novo quadro comunitário de apoio 
que irá entrar em vigor”.
O autarca destaca ainda que o Executivo 
pretende terminar uma série de obras 

que estão já a decorrer, nomeadamente 
de abertura de vias e espaços em dire-
ção ao mar, “criando uma melhor rela-
ção entre os nossos povoados e esta 
mais-valia inestimável que temos. Esta 
é uma iniciativa que está a correr muito 
bem, contudo, ainda temos alguns tro-
ços a realizar. Não podemos esquecer 
também todas as iniciativas que temos 
relacionadas com o setor cultural e so-
cial sendo que estas são aquelas que, 
na atualidade, serão as mais importan-
tes devido à desejada recuperação des-
ta crise causada pela pandemia que exi-
girá das autarquias muito foco e asserti-
vidade nas respostas”. 
O presidente explica que, ao longo de 
todo este percurso, as câmaras acaba-
ram por desempenhar um papel central 
no fomento da atividade económica e 

na ajuda à manutenção da atividade, 
“daí que nos estejamos a preparar para 
adotar uma postura mais robusta na re-
cuperação económica. Temos que criar 
condições para que, no Município, exis-
ta melhor emprego e que este seja re-
munerado de forma justa. De acordo 
com os resultados obtidos no último 
Censos, estamos alinhados com a mé-
dia do Arquipélago, contudo, existem si-
nais que indicam que estamos a perder 
população, realidade que temos que 
contrariar”. José Meneses reconhece 
que, inevitavelmente, o concelho irá 
continuar a perder população ao longo 
dos próximos anos, “dada a forma da 
nossa pirâmide etária. A nossa perda 
de população não acontece tanto por 
causa da emigração, mas sim devido 
ao envelhecimento da população e à 
baixa taxa de natalidade. Assim, temos 
que cativar a vinda de pessoas de fora, 
através da dinamização de iniciativas 
como o Parque de Ciência e Tecnologia 
da Ilha Terceira – Terinov que já criou 
mais de 200 postos de trabalho qualifi-
cados, desde agosto de 2019. Falamos 
de mão de obra jovem e qualificada que 
optou por construir, na Angra do Heroís-
mo, o seu projeto de vida. Ainda assim, 
precisamos de duplicar esta capacida-
de, sendo esse o maior desafio que te-
remos que enfrentar ao longo das pró-
ximas décadas. Teremos que conseguir 
fazer a transição de uma Autarquia 
centrada nas infraestruturas para uma 
Câmara mais centrada no fomento da 
atividade económica e na estabiliza-
ção socioeconómica do concelho”,  
conclui. 

VII

Sistema eleitoral 
focado na pessoa 
Questionado sobre a concordância 
ou não com a lei que determina a 
limitação de mandatos, José Meneses 
explica que, no caso dos Açores, esta 
é quase transversal a todos, uma vez 
que o presidente do Governo Regional 
também está abrangido por ele. Ainda 
assim, o autarca defende que deve 
ser feita a distinção entre os cargos 
de natureza executiva dos cargos de 
natureza legislativa e deliberativa. 
“No caso das assembleias julgo que 
pode haver lugar para uma espécie 
de senadores, pessoas com uma 
larga experiência que podem e devem 
continuar enquanto o povo quiser 
e enquanto os candidatos tenham 
essa disponibilidade e vontade. O 
mesmo acontece com a Assembleia 
da República onde não vejo grande 
vantagem na constante decapitação. 
As pessoas que têm experiência, 
que conhecem a história legislativa 
e os diversos dossiers, devem ter 
a possibilidade de se manter no 
desempenho desse cargo se essa 
for a sua vontade e se os eleitores 
reconhecerem a mais-valia que 
resulta da sua presença. Claro que 
aqui podíamos entrar depois da 
questão dos mecanismos partidários 
de seleção dos candidatos. Contudo, 
admitindo que jogamos num campo 
aberto e justo, onde os candidatos 
são escolhidos em função do mérito, 
é razoável que não exista a limitação 
de mandatos. Temos que valorizar 
quem traz a experiência do passado. 
Já no caso dos ministros, julgo que 
deveriam ser aplicadas as mesmas 
regras daqueles que têm funções 
executivas, onde o limite de 12 anos 
é perfeitamente razoável”. 
José Meneses afiança ainda que esta 
não é uma questão premente na 
atualidade e que existem questões 
mais importantes a debater e a 
alterar no sistema político português, 
“como a melhoria da capacidade 
dos eleitores para, de forma 
informada, escolherem aqueles que 
os vão representar no Parlamento 
e nas assembleias municipais e de 
freguesia. Neste momento, o povo fica 
apenas com a segunda escolha, uma 
vez que a primeira é realizada pelos 
decisores partidários. Assim, era 
importante criar um sistema eleitoral 
mais focado na pessoa e menos 
na lista, ou seja, que permitisse às 
pessoas a escolha de uma pessoa 
em concreto para que esta seja a 
sua deputada ou representante 
numa assembleia municipal. Com 
a composição das listas que, neste 
momento, é apresentada ao povo 
de forma fechada, o sistema não é 
tão democrático quanto podia ser. 
Conheço várias pessoas que seriam 
excelentes deputados e que nunca o 
foram, não por decisão popular, mas 
devido a outro tipo de decisões, o que 
não faz sentido”, completa.



► “Quando a pandemia assolou, em 
particular, o Arquipélago dos Açores o 
nosso programa eleitoral, apresentado 
aos munícipes nas eleições de 2017, es-
tava já em plena operacionalização. Di-
versos investimentos estavam já previs-
tos, muitos deles privados, nomeada-
mente algumas unidades hoteleiras que 
iam entrar em construção, o que já não 
aconteceu, uma vez que a pandemia e 
toda incerteza criada por si fez com que 
os projetos fossem suspensos”, admite 
Alexandre Gaudêncio, presidente da Câ-
mara Municipal da Ribeira Grande. 
Perante esta realidade, o autarca afirma 
que o Município optou por acelerar o in-
vestimento público e o começo de algu-
mas obras públicas, cujo início estava 
previsto para mais tarde, como forma de 
compensar as perdas que a pandemia 
trouxe para o concelho e para toda a eco-

nomia local. Assim, “2020 foi mesmo um 
ano recorde no que concerne ao lança-
mento de empreitadas públicas por par-
te do Município, servindo como almofa-
da amortecedora dos efeitos nefastos 
que esta pandemia teve. Esta foi uma 
resposta que quisemos dar, até porque 
defendemos que ajudou a economia e o 
concelho a fazer face às consequências 
desta pandemia”, completa o autarca. 

Aprendizagem diária
“A verdade é que a luta contra este vírus 
e a reação a esta nova realidade foi uma 
aprendizagem quase diária. Ninguém es-
tava preparado para una situação des-
tas. Apesar disso, estamos convictos que 
as medidas que fomos adotando ajuda-
ram a minimizar a propagação do vírus, 
sendo que também potenciaram a recu-
peração da economia local. À semelhan-
ça do que aconteceu com muitos outros 
municípios investimos em equipamentos 
de proteção individual [EPI] que entregá-
mos a empresas, instituições e popula-
ção em geral. Fomos ainda um dos pri-
meiros municípios da região a adquirir 
equipamento informático e acessos à in-
ternet para que os nossos alunos esti-
vessem dotados das melhores condi-
ções de aprendizagem quando a escola 
passou para a modalidade de ensino à 
distância”, assevera o presidente. No 
que concerne às famílias, o autarca 

acrescenta que a Executivo aprovou a 
isenção do pagamento da taxa de resí-
duos, assim como o primeiro escalão do 
consumo de água.
De acordo com Alexandre Gaudêncio, o 
Município foi ainda pioneira na criação e 
adoção de um selo, intitulado «Covid 
free», programa que a Autarquia promo-
ve e continua a promover aos comercian-
tes locais. “Todos os comerciantes que 
aderiram a esta medida tiveram ao seu 
dispor, de forma completamente gratui-
ta, testes e EPI, sendo que também ofe-
recemos uma auditoria às instalações, 
por forma a determinar se estas cum-
priam ou não com os requisitos legais 
exigidos por parte das autoridades de 
saúde para o combate a esta pandemia. 
Esta iniciativa foi um grande sucesso, 

sendo que registámos mais de 80 parti-
cipações, o que é muito significativo ten-
do em conta a dimensão do nosso con-
celho. Desta forma, demos aos empresá-
rios apoio, orientação e fomos quase 
uma luz de esperança, uma vez que eles 
puderem perceber que não estavam so-
zinhos nesta luta”.
O autarca advoga ainda que o Município 
abriu duas candidaturas, a fundo perdido, 
para compensar as empresas da perda 
de faturação que se registou em alguns 
setores da economia local, mais concre-
tamente restaurantes, bares e cabeleiros, 
à semelhança de outros serviços que tive-
ram que encerrar em resultado do Estado 
de Emergência que foi decretado para to-
do o País. Estas candidaturas foram aber-
tas em outubro do ano passado, sendo os 

A cumprir o segundo mandato como presidente da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, nos Açores, Alexandre Gaudêncio 

reconhece que a luta contra este vírus e a reação a esta nova 
realidade “foi uma aprendizagem quase diária. Ninguém estava 

preparado para una situação destas. Apesar disso, estamos 
convictos que as medidas que fomos adotando ajudaram a 

minimizar a propagação do vírus, sendo que também potenciaram 
a recuperação da economia local”. Confiante no futuro, o autarca 
garante continuar focado em resolver os problemas das pessoas. 

“Podem contar sempre comigo para que, juntos, possamos 
continuar a desenvolver e a afirmar a Ribeira Grande como uma 

referência na região e no País”. 

“Focados em resolver 
os problemas das pessoas”

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

Alexandre Gaudêncio

VIII

Mensagem aos munícipes
“Queremos continuar a deixar a nossa marca na Ribeira Grande, até porque 
os últimos anos provaram que esta é a estratégia certa a seguir. Os resultados 
são visíveis, até mesmo ao nível do investimento privado que cresceu de forma 
exponencial, mais-valia que garante mão de obra qualificada na Ribeira Grande 
e, sobretudo, o pagamento de impostos que depois revertem para a Autarquia, 
permitindo-nos a realização de obra e o aumento do nível de qualidade de 
vida de todos os munícipes. Podem contar sempre comigo para que, juntos, 
possamos continuar a desenvolver e a afirmar a Ribeira Grande como uma 
referência na região e no País”. 



apoios entregues em janeiro deste ano. 
“Entregámos cerca de 80 mil euros. As-
sim, abrimos novamente candidaturas 
para este apoio em junho. Analisámos os 
pedidos e atribuímos mais 60 mil euros 
no decorrer do mês de agosto. Como, in-
felizmente, a pandemia ainda se vai pro-
longar estamos já a ponderar abrir um ter-
ceiro período de candidaturas mais no fi-
nal do ano”, assegura o presidente que 
acrescenta que, também num apoio dire-
to às empresas, o Município concedeu 
isenções ao nível do pagamento de taxas 
de publicidade, esplanadas e ocupação 
da via pública, sendo que essa isenção se 
prolonga até ao final do presente ano.
Entre estas e muitas outras medidas que 
foram adotadas, o autarca informa que o 
Município já realizou um investimento de 
cerca de 600 mil euro no combate à Co-
vid-19. “Ainda assim, fomos um dos con-
celhos mais prejudicados a nível regional. 
Lembro, por exemplo, que Rabo de Peixe 

teve uma cerca sanitária quando o resto 
do País vivia uma fase mais tranquila des-
ta pandemia. Vivemos este vírus muito de 
perto e as nossas populações, apesar de 
todos os esforços, foram afetadas”.
No que diz respeito ao processo de vaci-
nação, Alexandre Gaudêncio sublinha 
que, numa primeira fase, a região regis-
tou um ligeiro receio em relação a este 
processo, o que fez com que a taxa de re-
cusa fosse significativa. “Chegou a ser 
de 30%, uma vez que as pessoas contac-
tadas recusavam a toma da vacina. Infe-
lizmente, houve alguma contrainforma-
ção ao nível da comunicação social em 
relação às vacinas, existiam algumas 
contradições, o que criou um clima de 
desconfiança em relação a este proces-
so. Além disso, registou-se um atraso no 
fornecimento de vacinas à região, o que 
levou a que o processo de vacinação co-
meçasse mais tarde do que no resto do 
País. Não podemos esquecer ainda que, 

o Governo decidi, e bem, vacinar primei-
ro as ilhas que não têm hospital, o que 
fez com que as ilhas maiores, nomeada-
mente São Miguel, tenham iniciado este 
processo mais tardiamente. Atualmente, 
ainda que não dispúnhamos de uma es-
tatística por concelho, estamos confian-
tes de que, no final de setembro, iremos 
atingir a imunidade de grupo, ou seja, 
70% da população estará vacinada”. 

Confiança no futuro
“A pandemia ensinou-nos muito e obri-
gou-nos a redefinir prioridades. Assim, jul-
go que, no futuro, será importante que a 
Ribeira Grande se torne um concelho 
mais verde, apostando na transição digi-
tal, nas novas tecnologias e em novas for-
mas de mobilidade. Fomos uma das pri-
meiras cidades da região a apostar na 
criação de uma rede de ciclovias, pelo 
que queremos continuar a promover a 
adoção de meios de transporte mais ami-

gos do ambiente. Além disso, não pode-
mos também esquecer a componente so-
cial que também teremos que reforçar. Já 
em 2013, quando tomámos posse pela 
primeira vez, uma das nossas principais 
apostas passou por tornar a Autarquia 
mais humana, desafio que conseguimos 
ultrapassar, pelo que queremos continuar 
a trabalhar nesta senda de proximidade, 
focados em resolver os problemas das 
pessoas”, assegura o autarca. 
Alexandre Gaudêncio destaca ainda 
que existem também diversas obras já 
projetadas e que serão operacionaliza-
das a breve trecho como a requalifica-
ção de toda a orla marítima. “As circuns-
tâncias do nosso mar não são as ideais 
para a criação de um porto, por exem-
plo. Contudo, permitem-nos oferecer ex-
celentes condições para a prática do 
surf, modalidade da qual somos a capi-
tal nos Açores. Estamos a agarrar todas 
as oportunidades que surgem, alavan-
cando a economia local e promovendo o 
desenvolvimento do concelho. Quere-
mos projetar, cada vez mais, a Ribeira 
Grande como um concelho onde vale a 
pena praticar desporto, até porque te-
mos as condições ideais para isso”.  

IX

Limitação 
de mandatos 
para todos
“Considero que a limitação de 
mandatos deveria ser transversal 
a todos os cargos públicos, 
sendo que defendo ainda que 
essa limitação deveria ser igual 
à do Presidente da República, 
ou seja, com o cumprimento de 
dois mandatos de cinco anos. 
Contudo, caso se mantenham 
os 12 anos, julgo que seria mais 
pertinente e benéfico para as 
populações o cumprimento de 
dois mandatos de seis anos, 
em detrimento dos atuais três 
mandatos de quatro anos, cada”. 



► “Ao longo destes 12 anos, julgo que 
fizemos um trabalho bastante positivo, 
até porque deixámos esta ilha bastante 
diferente daquela que encontrámos em 
2009. A equipa foi quase sempre a 
mesma, as mudanças foram poucas e 
sempre nos entendemos muito bem e 
trabalhámos de forma concertada. O 
nosso objetivo sempre foi fazer o me-
lhor pela Graciosa. A nossa postura foi 
sempre muito aberta e de grande proxi-
midade com toda população. Nunca ti-
vemos um dia específico para receber-
mos os nossos concidadãos. Estivemos 
sempre disponíveis para falar com to-
dos e tentar, dentro do possível, colabo-
rar na resolução dos seus problemas. 
No fundo, numa ilha como a nossa, com 

pouco mais de quatro mil habitantes, fa-
lamos de uma rua de Lisboa. A única di-
ferença é que aqui conhecemo-nos to-
dos, quanto mais não seja pelo apelido 
da família. Saímos com o sentimento de 
dever cumprido”, garante Manuel Ave-
lar, presidente da Câmara Municipal de 
Santa Cruz da Graciosa, que cumpre o 
seu terceiro e último mandato à frente 
dos destinos desta Autarquia. 
O autarca recorda que, quando tomou 
posse pela primeira vez, a Autarquia  
estava financeiramente estável, situa-
ção que se mantem na atualidade.  
“As dívidas existentes são as normais 
resultantes da gestão corrente e a Câ-
mara tem ainda capacidade de endivi-
damento o que é uma mais-valia, em 
caso de necessidade. Neste momento, 
temos um pedido nesse sentido, junto 
do Tribunal de Contas, no sentido de 
conseguirmos construir um novo cam-
po de futebol sintético, em Santa Cruz. 
Para além disso também pretendemos 
renovar o relvado do campo de jogos de 
Guadalupe, que passou recentemente 
a ser propriedade do Município, ao abri-
go de um protocolo que tem a duração 
de 15 anos”, revela o presidente. Esta é 
uma obra orçada em 300 mil euros.
Manuel Avelar lembra ainda que, ao 

longo dos anos, a Autarquia também in-
vestiu muito no centro da vila, sendo 
que, no presente mandato, ainda vai 
avançar com a recuperação e requalifi-
cação da calçada em frente aos Paços 
do concelho, melhorando ainda a zona 
de estacionamento. “Estas são obras 
que demoram o seu tempo, uma vez 
que como o nosso centro histórico é 
classificado, não podemos fazer nada 
sem o aval da Direção Regional da Cul-
tura, pelo que o diálogo teve que ser 
constante”, destaca. 

Trabalho gratificante, 
mas difícil
Apesar de todo o trabalho realizado, o 
autarca abandona o cargo com “a per-
feita consciência” de que quem o subs-
tituir terá muito trabalho para realizar, 
“até porque o trabalho numa autarquia 
local nunca está terminado. As exigên-

cias são cada vez maiores, pelo que, 
numa ilha reserva da biosfera e com 
um centro histórico classificado, o tra-
balho é sempre gratificante, mas sem-
pre bastante difícil. Olhando para trás, 
não conseguimos, por exemplo, termi-
nar o projeto de renovação da rede de 
abastecimento de água em toda a ilha 
que iniciou em 2010 e cuja intervenção 
estava dividida em cinco fases. O que 
acontece é que vamos lançar a concur-
so, pela terceira vez, a terceira fase 
deste projeto, uma vez que os dois últi-
mos não surtiram o efeito desejado. O 
primeiro ficou deserto enquanto que o 
segundo, apesar de estar orçado num 
milhão de euros teve apenas uma ofer-
ta de um euro, em tom de brincadeira”, 
destaca o presidente. Este novo con-
curso terá um orçamento de 1.4 mi-
lhões de euros. Manuel Avelar explica 
que, devido à pandemia, os preços dos 

Manuel Avelar, presidente da Câmara Municipal de Santa 
Cruz da Graciosa, Açores, cumpre o seu terceiro e último 
mandato à frente dos destinos desta Autarquia. Olhando 
para trás, o autarca garante que abandona o cargo com o 

sentimento de dever cumprido e agradece a todos os 
graciosenses toda a colaboração que sempre tiveram 

com o Município ao longo destes 12 anos. Com a certeza 
de que fez sempre o melhor pela Graciosa, Manuel Avelar 

sai com “a perfeita consciência” de que quem o 
substituir terá muito trabalho para realizar, “até porque 
o trabalho numa autarquia local nunca está terminado. 

As exigências são cada vez maiores, pelo que, numa ilha 
reserva da biosfera e com um centro histórico 

classificado, o trabalho é sempre gratificante, mas 
sempre bastante difícil”.

Fazer o melhor 
pela Graciosa

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

José Ávila e Manuel Avelar

X

Mensagem aos munícipes
“Em primeiro lugar, quero agradecer a colaboração que todos os graciosenses 
sempre tiveram com o Município, esperando que continue no futuro. A crítica, 
quando construtiva, é muito importante e ajuda na tomada de decisões. Muitas 
vezes, quem está de fora consegue ajudar um executivo a fazer mais e melhor 
em prol do seu concelho”.
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materiais aumentam todos os meses, 
“o que faz com que as empresas não se 
queiram comprometer com a realização 
das mais diversas obras, uma vez que, 
em média, o tempo que medeia o con-
curso e o início da obra é de seis me-
ses, o que causa constrangimentos, 
uma vez que depois de apresentado e 
aprovado o valor da obra não pode so-
frer alterações. As empresas não que-
rem concorrer às obras perante a possi-
bilidade de poderem perder dinheiro, o 
que entendemos, ainda que lamente-
mos que isso faça com que não possa-
mos avançar com algumas obras”. 
O autarca advoga, por fim, que o projeto 
de reabilitação do percurso urbano-ma-
rítimo entre o Degredo e Santa Catari-
na, cuja componente burocrática está 
concluída, também não pode ser es-
quecido. “O problema é que esta obra 
não foi apoiada no âmbito do quadro 
comunitário de apoio Portugal 2020, si-
tuação que esperamos possa ser col-
matada no decorrer do novo quadro. 
Com a conclusão desta empreitada, a 
zona ficará dotada de uma ciclovia, as-
sim como uma área exclusiva para 
peões, o que permitirá virar Santa Cruz 
para o mar. Este projeto está orçado em 
cerca de um milhão de euros, sendo 
que esperamos que o próximo Executi-
vo a execute”. 

Desafio: pandemia
“Este foi um terceiro mandato repleto 
de desafios por causa da pandemia. Fo-
mos obrigados a fazer alguns ajusta-
mentos, sobretudo no que concerne 
aos apoios que demos às famílias, às 
instituições e às empresas. Dentro da 
nossa capacidade e daquelas que eram 
as nossas competências fizemos tudo 
aquilo que podíamos”, assegura Ma-
nuel Avelar que sublinha que Santa 
Cruz da Graciosa é “uma Autarquia po-
bre, uma vez que não tem mais nenhum 
fundo de rendimento para além do valor 
que nos é atribuído pelo Estado Central 
ou os apoios resultantes de fundos co-
munitários que possamos obter. O con-
celho regista pouca atividade ao nível 
da construção civil. Além disso, desde o 
25 de abril de 1974, a Autarquia nunca 
cobrou a derrama. Estes são impostos 
que a Câmara poderia receber e sobre 
os quais não tem qualquer dividendo. 
Somos ainda uma Autarquia bastante 
pequena, o que faz com que a gestão 
tenha que ser rigorosa e cuidada”. 
O presidente esclarece ainda que, ape-

sar do concelho já ter estado durante 
sete meses sem o registo de qualquer 
caso, “numa ilha pequena, como a nos-
sa, são necessários cuidados redobra-
dos, uma vez que contactamos todos 
uns com os outros e facilmente pode 
surgir um surto. Nesse sentido, tenho 
que enaltecer a postura e comporta-
mento de toda a população que sempre 

colaborou com as entidades de saúde e 
acatou com todas as indicações e deci-
sões. As pessoas perceberam que todos 
estes cuidados eram necessários para 
que o contágio não se alastrasse e para 
que a doença pudesse ser controlada, 
sob pena da situação do concelho se 
tornar complicada. Todos os dias che-
gam pessoas novas à Graciosa.  

Os aviões chegam cheios o que é muito 
positivo para a economia local, contudo 
não podemos deixar de sensibilizar as 
pessoas para que sejam responsáveis 
nos comportamentos que adotam, sob 
pena que toda a ilha seja prejudicada. 
Cada um de nós tem que ser responsá-
vel”. Manuel Avelar assevera que o Mu-
nicípio esteve sempre disponível para 
colaborar no combate, pelo que distri-
buiu equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI) por todas as empresas, insti-
tuições e população em geral. “A nossa 
população é bastante idosa, pelo que ti-
nha que ser protegida. Este facto tam-
bém fez com que as outras pessoas fi-
cassem mais temorosas de que as coi-
sas pudessem não correr tão bem, o 
que fez com que se tenham tornado 
mais cuidadosas”. 
O autarca explica também que a Gracio-
sa tem cerca de 40 instituições cultu-
rais, desportivas e sociais que são 
apoiadas diretamente pelo Município. 
“Com a pandemia, além do apoio habi-
tual, estas entidades viram esta verba 
reforçada em 25% em 2020 e em 2021. 
As instituições tiveram que encerrar. 
Não podiam apresentar o seu trabalho 
e realizar as suas iniciativas, mas as 
despesas de manutenção mantiveram-
-se, pelo que tinham que ser devida-
mente apoiadas, uma vez que não po-
díamos correr o risco de que deixassem 
de funcionar”. 
Manuel Avelar é perentório: “Cumpri-
mos aquele que era o nosso papel e es-
tivemos sempre junto daqueles que 
mais precisavam de apoio. Sabemos 
que este foi um período difícil para to-
dos e que o futuro ainda é incerto, con-
tudo, estamos confiantes de que a si-
tuação irá melhorar e que poderemos 
viver novamente as nossas festas e as 
nossas tradições em segurança. Os 
nossos emigrantes estão a voltar para 
as suas férias e estamos todos seden-
tos por regressar à normalidade”.   

XI

“Limitação de mandatos devia ser transversal”
“Ainda que defenda a limitação de mandatos, considero que esta deveria ser 
transversal a todos os cargos políticos. Julgo que 12 anos são suficientes para 
que um autarca deixe a sua marca no concelho que preside, ainda que esta 
nem sempre seja, por completo, a mais desejada, uma vez que as coisas nem 
sempre correm como queremos. Imprevistos acontecem. Defendo ainda que 
seria mais benéfico o cumprimento de mandatos mais longos. Sobretudo um 
primeiro mandato de quatro anos é curto para que um autarca perceba como 
é que a câmara funcione, qual a sua situação financeira, delinear e apresentar 
projetos e esperar pelo aval do Tribunal de Contas. Por norma, quando as obras 
vão começar o mandato está a terminar”.





De acordo com o autarca, o Executivo 
avançou ainda com o projeto Centro de 
Mar que se integrou como âncora no 
cluster do conhecimento e da economia 
do mar e assumiu-se como uma aposta 
no desenvolvimento da náutica de re-
creio e dos desportos náuticos. “Esta 
mais-valia do ensino da náutica nas es-
colas, atualmente, é reconhecida tanto 
a nível nacional, como internacional. 
Hoje, todas as crianças dos 3º e 4º anos 
têm o ensino da natação como parte in-
tegrante do seu currículo escolar, sendo 
que ainda fazem a prática desportiva de 
uma de quatro modalidades náuticas 
distintas: remo, vela, canoagem e surf. 
Por fim, lançámos também no terreno o 
programa Ciência na Escola, com objeti-
vo de despertar os mais jovens para es-
ta área. Neste sentido, ao longo dos úl-
timos quatro anos, criámos uma rede 
de laboratórios de ciências, existindo 
um em cada um dos nossos sete agru-
pamentos de escolas. Hoje, a forma co-
mo a Autarquia se envolveu em todos 
estes projetos é reconhecida como um 
projeto ganhador por todos os interve-
nientes da comunidade educativa”, 
completa.
José Maria Costa também entende que 
só é verdadeiramente desenvolvido um 
concelho que cresce de forma harmo-
niosa, pelo que garante que o Executivo 
procurou sempre esse difícil equilíbrio 
entre o desenvolvimento da cidade e 
das freguesias que a compõem com o 
desenvolvimento das restantes 24 fre-
guesias que fazem parte do concelho, 
promovendo a coesão territorial e so-
cial. “Estivemos sempre a acompanhar 
e apoiar os diversos projetos que as jun-
tas de freguesia levaram a cabo, ao 
mesmo tempo que apostámos na quali-
ficação das respostas sociais disponí-
veis aos nossos cocidadãos. Operacio-
nalizámos ainda diversos projetos de 
cooperação com as várias IPSS existen-
tes no concelho, promovemos o aumen-
to das valências disponibilizadas e pro-
cedemos à melhoria das condições das 
suas infraestruturas, criando progra-
mas através da rede local de ação so-
cial. Foram implementados programas 
específicos de atendimento aos idosos, 
de apoio à infância, assim como de in-
tervenção nos bairros sociais. Realizá-
mos um grande trabalho de parceria, 
envolvendo as nossas juntas e fregue-
sia e as diversas instituições sociais do 
concelho”, sublinha o presidente.
O autarca reitera ainda que o Executivo 

também deu muita atenção à economia 
do mar, até porque Viana, “desde a sua 
fundação, sempre esteve ligada a este 
recurso. Hoje damos especial enfoque 
às energias renováveis oceânicas, ain-
da que tenhamos acautelado apoio no 
sentido de não perdermos a competên-
cia da construção naval, exigindo ao Go-
verno Central que os Estaleiros de Via-
na não fossem encerrados, o que leva-
ria à perda deste centro de competên-
cias. A construção naval faz parte do 
nosso ADN”. 
Além disso, na atualidade, o turismo 
náutico representa uma função muito 
importante no concelho até porque de-
correm, em Viana, inúmeras provas in-
ternacionais de desportos náuticos. To-
da esta dinâmica levou o Município a 
apresentar uma candidatura para ser 
Capital Europeia do Desporto, em 2023, 
evento que está a preparar na atualida-
de. “Pretendemos avançar com a con-
solidação de uma série de infraestrutu-
ras desportivas, construção de alguns 
campos sintéticos, e já construímos 
uma nova pista de atletismo. A antiga 
Praça de Touros será transformada na 
nova Praça Viana, espaço privilegiado 
para a prática dos mais diversos des-
portos. No fundo, estamos a criar uma 
série de infraestruturas que fazem com 
que Viana do Castelo seja uma cidade 
onde a prática de exercício físico é fre-
quente”, acrescenta o presidente.

Projetos estruturantes 
e de futuro
“Ao longo de 12 anos contei sempre 
com grande apoio e envolvimento de to-
dos os vianenses, ao mesmo tempo 
que tentámos sempre mobilizar outras 
forças, no sentido de conseguirmos re-
solver problemáticas que iam para lá 
da competência municipal ou até mes-
mo intermunicipal. Quando acreditá-

mos verdadeiramente nos projetos te-
mos que os explicar às pessoas e te-
mos que nos bater por eles. Nunca uma 
luta ficou a meio por ser difícil. Algumas 
destas questões estavam por resolver 
há mais de 40 anos, como o acesso ro-
doviário Porto de Mar”, esclarece José 
Maria Costa. Este troço tem a extensão 
de 3,6 quilómetros e significa um inves-
timento de 7.3 milhões de euros. “Com 
esta obra vamos descongestionar as 
vias urbanas do tráfego de veículos pe-
sados. Vamos ainda atrair novas ativi-
dades económicas para a área de in-
fluência do Porto, reduzir os custos 
operacionais inerentes aos tempos de 
ligação rodoviária do Porto aos princi-
pais polos de atividade, reduzir o ruído 
e as emissões poluentes e aumentar a 
segurança da circulação”, destaca o 
autarca.
Segundo o presidente, outra questão 
importante foi a acessibilidade maríti-
ma, através da dragagem do canal de 
acesso aos Estaleiros Navais de Viana 
do Castelo e ao Porto de Mar, que tem 
como principal objetivo “melhorar as 
condições e estimular o desenvolvimen-
to industrial, permitindo a entrada de 
navios de maior dimensão no Porto de 
Mar, ao mesmo tempo que promove a 
melhoria das condições de segurança e 
navegabilidade”. Esta obra representa 
um investimento de cerca de 29 mi-
lhões de euros, deverá criar 400 novos 
postos de trabalho e gerar um valor 
acrescentado à atividade do porto na 
ordem dos 90 milhões de euros. “Esta 
aposta permite criar condições para o 
crescimento e a diversidade funcional 
do porto, favorece a forte ligação do 
porto ao seu hinterland regional e valo-
riza o seu posicionamento futuro. Tam-
bém promove a competitividade dos Es-
taleiros Navais de Viana do Castelo, ho-
je West Sea, melhorando a sua acessi-
bilidade marítima e o acesso fácil de na-
vios de maior calado e consolida a apos-
ta no cluster do mar de Viana do Castelo 
que oferece pesca, porto comercial, 
construção e reparação naval, náutica 
de recreio, aquicultura e energias reno-
váveis”, complementa.
Por último, o autarca é perentório e afir-
ma que o Executivo também potenciou 
a criação de uma ligação ferroviária pró-
pria do século XXI entre a cidade do Por-
to e Vigo. “A Ponte Eiffel já foi construída 
há 143 anos e marcou uma mudança 
na travessia do rio Lima e na ligação fer-
roviária a Vigo, na vizinha Galiza. Agora, 

ao fim de todos estes anos, finalmente, 
conseguimos modernizar a linha e ele-
trificá-la”. A empreitada começou pelo 
troço entre Nine e Viana do Castelo, 
num investimento de 16,5 milhões de 
euros. A fase seguinte ligou a cidade de 
Viana a Valença e exigiu um investimen-
to superior a 19 milhões de euros. Com 
a concretização desta empreitada, a li-
nha do Minho fica dotada com o siste-
ma de tração elétrica em toda a sua ex-
tensão (134 quilómetros). “Como princi-
pais benefícios destacam-se: a redução 
do tempo de percurso em 15 minutos 
no trajeto entre Valença e Porto; o au-
mento da competitividade do transpor-
te de mercadorias; e reforço dos níveis 
de segurança e fiabilidade. Esta foi uma 
obra estruturante para o concelho e pa-
ra a região”, finaliza. 
Agora de saída, José Maria Costa asse-
vera que deixa o futuro preparado com 
diversos projetos em curso e outros já 
prontos para operacionalização. “Esta 
era uma obrigação que tínhamos, pelo 
que trabalhamos diretamente como  
Governo, com as diversas instituições 
regionais e comissões de coordenação, 
por forma a aumentar, ainda mais, a 
competitividade, a capacidade econó-
mica e as exportações do concelho. 
Dois desses projetos estão já consigna-
dos no âmbito do Plano de Recupera-
ção e Resiliência [PRR]: a nova ponte 
sobre o rio Lima e a melhoria das aces-
sibilidades às áreas empresariais do 
Vale do Neiva. Não podemos ainda es-
quecer que este aumento da competiti-
vidade e aposta na economia tem que 
ser acompanhado por uma aposta efeti-
va na habitação, sobretudo para casais 
mais jovens. Assim também já temos 
preparada um projeto no valor de 18 mi-
lhões de euros para requalificação dos 
bairros sociais existentes e para a cons-
trução de mais 500 fogos que entrarão 
depois no mercado do arrendamento a 
preços controlados”, conclui. 

III

“QUANDO 
ACREDITÁMOS 
VERDADEIRAMENTE 
NOS PROJETOS TEMOS 
QUE OS EXPLICAR ÀS 
PESSOAS E TEMOS QUE 
NOS BATER POR ELES. 
NUNCA UMA LUTA 
FICOU A MEIO POR SER 
DIFÍCIL”





tradicional”, sublinha o presidente.
Quanto às empresas, o apoio do Municí-
pio passou por duas vias distintas: por 
um lado, a atribuição de diversas isen-
ções (publicidade, esplanadas, ocupa-
ção do espaço público, entre outros), “o 
que fez com que a Autarquia tenha abdi-
cado de grande parte das suas receitas” 
e, por outro, a adoção de medidas de in-
centivo ao consumo que beneficiaram in-
diretamente as empresas. O autarca dá 
como exemplo a gratuitidade para entra-
da em todos os equipamentos culturais 
do concelho até ao final do ano, “alavan-
ca importante para o aumento do turis-
mo na região e, consequentemente, fa-
tor potenciador da economia local. Para 
além disso, isentámos os munícipes e vi-
sitantes do pagamento de estaciona-
mento e suportámos o custo do consu-
mo de água de todas as empresas até 
aos 50 euros. Optámos por esta medida 
em detrimento da isenção total de paga-
mento, uma vez que consideramos que 
não devemos implementar medidas que 
não sejamos capazes de prolongar no 
tempo”, completa.
De acordo com Nuno Mocinha, a Autar-
quia disponibiliza ainda uma equipa de 
30 pessoas para auxílio no processo de 
vacinação, sendo que, para além disso, 
também cede as instalações onde o cen-
tro de vacinação está a funcionar. “Não 
me canso de enaltecer o trabalho incan-
sável e abnegado que esta equipa e que 
todos os profissionais de saúde estão a 
realizar no decorrer de todo este proces-
so. Neste concelho ninguém se queixa 
de falta de qualidade. Todos os atendi-
mentos são realizados na hora marcada 
e não há filas”, advoga o autarca.
“No total adotámos cerca de 35 medidas 
distintas. No fundo tentámos ser a mão 
amiga que as pessoas precisavam du-
rante este combate, ainda que saibamos 
que não podemos fazer tudo. Ainda as-
sim, quando não podíamos ajudar dire-
tamente encaminhávamos as pessoas 
para instituições que o podiam fazer. Foi 
essencial o trabalho concertado da Rede 
Social. Claro que todas estas medidas ti-
veram o seu custo, cerca de 2.5 milhões 
de euros se juntarmos 2020 e 2021, 
contudo o bem-estar e a segurança das 
populações têm que estar sempre em 
primeiro lugar”, assevera o presidente.

A importância dos EPI
“Estamos confiantes que o facto de, 
desde o primeiro momento, termos dis-
tribuído equipamentos de proteção indi-

vidual pelas empresas, instituições e 
população em geral acabou por fazer to-
da a diferença no combate a esta pan-
demia, sobretudo no decorrer das pri-
meira e segunda fases. Naquela primei-
ra fase, as diversas instituições, sobre-
tudo aquelas ligadas ao setor social e, 
por isso, com a população mais frágil a 
seu cuidado, não conseguiam adquirir 
estes equipamentos, uma vez que a 
procura existente em todo o mundo em 
muito superava a oferta. Além disso, es-
tes equipamentos atingiam valores 
completamente proibitivos e as diver-
sas instituições não tinham disponibili-
dade financeira para realizar um investi-
mento desse valor. Num determinado 
momento chegámos a adquirir EPI atra-
vés das corporações de bombeiros lo-
cais, uma vez que estes tinham acesso 
a fornecedores completamente diferen-
tes daqueles que tínhamos ao nosso 
dispor. De alguma forma, tivemos que 
nos reinventar até nas compras que 
realizámos”, lembra o autarca. 

Segundo Nuno Mocinha, numa segunda 
fase, o Município realizou a compra de 
EPI de forma concertada no âmbito da 
CIMAA – Comunidade Intermunicipal do 
Alto Alentejo. Para além disso, financiou 
uma candidatura nacional que a Unida-
de de Saúde Familiar local realizou, “o 
que permitiu que estes profissionais se 
reequipassem e conseguissem dar uma 
resposta efetiva e segura à pandemia. 
Os ventiladores, por exemplo, significa-
vam um investimento considerável, es-
forço de tesouraria que as entidades de 
saúde não conseguiam fazer. As ajudas 
do Estado Central, realizadas através 
das compras centrais que realizou, che-
garam depois”, enaltece o presidente.

Semear futuro
“Agora temos que dar a oportunidade 
de semear aquilo que pode ser o futuro. 
Assim tentaremos que diversos projetos 
importantes para o concelho, sejam, 
pelo menos, iniciados no decorrer dos 
próximos anos, uma vez que falamos de 
obras estruturantes que não se reali-
zam num mandato de quatro anos”, as-
segura Nuno Mocinha que destaca, 
desde logo, o novo parque de negócios 
com 150 hectares que será construído 
da plataforma logística e que significará 
um investimento de 25 a 30 milhões de 
euros. “Se Elvas não tiver espaços dis-
poníveis onde as empresas se possam 
instalar, a criação de emprego não 
acontece, logo não acontece a fixação 
de pessoas e o concelho não cresce”, 
acrescenta.
Segundo o autarca, o Município irá ain-
da implementar um projeto no âmbito 
da habitação, no sentido de, “de uma 
vez por todas, deixarem de existir pes-
soas que vivem em condições menos 
dignas. Também temos que intervir no 
mercado, uma vez que esta não está a 
conseguir dar a melhor resposta a to-
dos aqueles que gostariam de se esta-
belecer em Elvas. Falo sobretudo dos 
mais jovens e daqueles que têm menos 
rendimentos. O concelho tem que ter 
habitação a preços acessíveis ao nível 
da venda e do arrendamento. Se quere-
mos atrair pessoas de fora para Elvas 
temos que lhes dar a possibilidade da 
habitação”. Este é um investimento or-
çado em cerca de 20 milhões de euros.
Outro dos objetivos de futuro para Nuno 
Mocinha passa pela dotação de melhores 
respostas ao nível dos cuidados de saúde 
que o concelho dispõe. “O Hospital de El-
vas deve ser requalificado e, se possível 

ampliado, ou nunca estará preparado pa-
ra receber determinado tipo de valências, 
aposta que significará um investimento 
de 15 a 20 milhões de euros”.
Por último, o autarca lembra o projeto 
da Herdade Vila Fernando, “problemáti-
ca já antiga que gostaríamos de resol-
ver. Neste momento, está já criada uma 
equipa liderada pela Universidade No-
va de Lisboa para que aquele espaço 
seja convertido num centro de serviços 
partilhados do setor agrário, criando 
uma espécie de campus dedicado à in-
vestigação para auxílio às empresas 
agrícolas, sendo que está ainda previs-
ta a possibilidade da construção de re-
sidências universitárias para os alunos, 
entre outras mais-valias”. Nuno Moci-
nha garante saber que estes são proje-
tos a concretizar a médio/longo prazo, 
porém “não podem ser realizados de 
outra forma. A governação deve ser 
guiada por um fio condutor que vai mui-
to além de um mandato autárquico de 
quatro anos”.
O presidente advoga que depois pre-
tende ainda dar resposta a questões 
mais prementes e que significam inves-
timentos bem menores como a melho-
ria da rede de recolha dos resíduos ur-
banos e a problemática da falta de es-
tacionamento no Centro Histórico de 
Elvas. “As pessoas pensam que o esta-
cionamento é um recurso infinito, so-
bretudo agora em que estamos a con-
seguir recuperar toda aquela zona, não 
só ao nível dos monumentos, mas tam-
bém nos prédios destinados à habita-
ção. Um dia a situação será incompor-
tável e quem cá vive tem que ter todas 
as condições para o fazer com qualida-
de, contudo, quem nos visita também 
terá que ter um espaço onde deixar o 
automóvel. O Centro Histórico tem uma 
dimensão diminuta, pelo que teremos 
que criar regras específicas para o seu 
acesso”, conclui. 

III

“O CONCELHO TEM 
QUE TER HABITAÇÃO A 
PREÇOS ACESSÍVEIS 
AO NÍVEL DA VENDA E 
DO ARRENDAMENTO. 
SE QUEREMOS ATRAIR 
PESSOAS DE FORA 
PARA ELVAS TEMOS 
QUE LHES DAR A 
POSSIBILIDADE DA 
HABITAÇÃO”







► “É incontornável que a atual pande-
mia condicionou a vida do Município em 
todas as suas ações. Esta situação foi 
ainda mais complicada porque surgiu a 
meio de um mandato onde estavam pre-
vistas diversas obras, muitas delas com 
recurso a fundos comunitários que tí-
nhamos que aplicar. Para além disso, o 
Município estava com uma dinâmica cul-
tural e de promoção muito interessante. 
A pandemia veio precisamente travar 
aquela que era a nossa estratégia de 
captação de novos visitantes e investido-
res, potenciando a instalação de empre-
sas e a criação de postos de trabalho, fa-
tor primordial para a fixação das pessoas 
no Interior do País”, lamenta Rui Raposo 
que cumpre o seu primeiro mandato co-

mo presidente da Câmara Municipal de 
Vidigueira. 
O autarca advoga que a Covid fez o mun-
do parar e que os municípios tiveram que 
repensar as prioridades delineadas. “Pro-
vavelmente, no final do mandato, algu-
mas obras e iniciativas que faziam parte 
do nosso programa eleitoral foram adia-
das, contudo a escolha não podia ser ou-
tra. Em primeiro ligar está a saúde e a se-
gurança das pessoas, relegando para se-
gundo plano todas as restantes questões. 
Era premente que salvaguardássemos a 
população, sobretudo num concelho co-
mo o da Vidigueira, onde grande parte 
dos munícipes são mais idosos e, por is-
so, mais vulneráveis. O nosso concelho é 
envelhecido, pelo que as nossas preocu-
pações se voltaram para a proteção da 
comunidade, adotando novas estratégias 
de contato com as pessoas, sempre com 
toda a segurança. Durante um ano essa 
foi a nossa prioridade”. 

O combate à pandemia
“Fomos sempre muito proactivos e ado-
tamos, desde logo, uma postura preven-
tiva em todo este combate. Assim, dis-
tribuímos, numa primeira fase, equipa-
mentos de proteção individual [EPI] por 

toda a população e instituições particu-
lares de solidariedade social [IPSS] me-
dida que nos poderá ter ajudado a tra-
var o contágio no concelho. Entregamos 
ainda EPI aos bombeiros, às forças de 
segurança e a outras associações exis-
tentes na Vidigueira. Apostámos ainda 
na realização de testes sempre que ne-
cessário, o que também se instituiu co-
mo uma importante mais-valia. Julgo 
que estas duas medidas simples po-
dem, efetivamente, ter feito toda a dife-
rença. Não podemos esquecer que o 
Concelho tem três lares, com capacida-
de para mais de 200 pessoas, pelo que 
estas estruturas tiveram que ser devi-
damente protegidas e apoiadas, por for-
ma a que não fosse registado nenhum 
surto e que o bem-estar destas pessoas 
ficasse devidamente salvaguardado. Es-
ta foi uma preocupação constante, pelo 
que o acompanhamento foi próximo e 
articulado, tudo para que as necessida-
des fossem supridas em todos os mo-
mentos. A nossa comissão de proteção 
civil, em parceria com todos os presi-
dentes de junta locais, esteve sempre 
atenta e todas as dificuldades foram de-
beladas de forma célere e eficaz”, reve-
la Rui Raposo. 
O autarca garante que o Município tam-
bém apostou na comunicação e na sen-
sibilização de todas as pessoas para a 
pertinência desta problemática, fazen-
do-as perceber a importância do confina-
mento e da sua salvaguarda pessoal, 
evitando o contato com outras pessoas. 
“Foi importante a população entender 
que o Município estava e estaria cá para 
ajudar”. Para isso, a Autarquia lançou o 

programa «Estamos cá por si!», com o ob-
jetivo de apoiar e garantir assistência, 
sobretudo aos mais idosos, que pudes-
sem ficar mais vulneráveis por causa do 
fecho de serviços, devido à Covid-19. 
“Apesar da pandemia quisemos conti-
nuar a garantir um contacto de proximi-
dade e assistência à população, promo-
vendo a satisfação das suas necessida-
des básicas, sem que as pessoas tives-
sem que sair de casa. Percebemos, des-
de logo, que só iríamos conseguir ultra-
passar esta situação se tivéssemos res-
ponsabilidade cívica e olhássemos uns 
pelos outros. Estivemos sempre disponí-

Rui Raposo cumpre o seu primeiro mandato como presidente da Câmara Municipal de 
Vidigueira. O autarca confessa que estes foram quatro anos desafiantes e exigentes uma vez 

que a Covid fez o mundo parar e os municípios tiveram que repensar as prioridades 
delineadas. Apesar disso, Rui Raposo não tem dúvidas: “Em primeiro lugar está a saúde e a 

segurança das pessoas, relegando para segundo plano todas as restantes questões. Era 
premente que salvaguardássemos a população, sobretudo num concelho como o da 

Vidigueira, onde grande parte dos munícipes são mais idosos e, por isso, mais vulneráveis”. 

Em primeiro lugar: saúde 
e segurança das pessoas

MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

Rui Raposo
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Mensagem 
aos munícipes
“A minha aposta foi sempre nas 
pessoas e no seu bem-estar, desde 
os mais novos até aos mais idosos, 
tudo porque queremos crescer 
e continuar a fixar pessoas no 
concelho. Espero que as pessoas 
continuem a confiar em mim e na 
visão que tenho para a Vidigueira. 
Tenho a certeza que quando 
deixar de desempenhar este cargo 
estarei orgulhoso de tudo aquilo 
que o concelho conseguiu alcançar 
e da Vidigueira que irei deixar para 
o futuro”.



veis, 24 horas por dia, sete dias por se-
mana. Quero deixar o meu profundo 
agradecimento a toda a equipa que labo-
ra nesta Autarquia e que foi incansável 
neste esforço. Sem eles, esta resposta 
não teria sido possível”, constata Rui Ra-
poso. Esta iniciativa foi implementada 
pelo Município em articulação com as 
juntas de freguesia, o centro de saúde e 
as farmácias do concelho.
Para além deste programa e da distribui-
ção de EPI, foram várias as medidas que 
a Autarquia implementou no combate a 
esta pandemia. Assim, redirecionou o in-
vestimento que seria destinado a even-
tos de promoção dos agentes económi-
cos e dos produtos de excelência do con-
celho, que pelas circunstâncias atuais 
não foram realizados, em apoios exce-
cionais e temporários à economia local, 
instituições e famílias. 
Especificamente para o tecido empresa-
rial, mais concretamente para estabele-
cimentos de alojamento, restauração e 
bebidas, animação turística, atividades 
artísticas e culturais, “setor tão penaliza-
do pelo confinamento”, o Executivo defi-
niu o Programa Municipal de Estabiliza-
ção Económica, apoio financeiro no valor 
de 100 mil euros. De acordo com o au-
tarca, este programa tem como principal 
objetivo auxiliar os agentes económicos 

locais, tendo em vista a manutenção dos 
negócios e do nível de emprego e a valo-
rização da atividade das empresas, miti-
gando os efeitos económicos da crise e 
prevenindo a ocorrência de repercus-
sões negativas no mercado de trabalho. 
“Também isentámos as empresas do pa-
gamento de todo o tipo de taxas munici-
pais. É fundamental que os empresários 
saibam que têm alguém a apoiá-los nes-
te momento complicado. É por isso que 
estes apoios foram diretos e sem lugar a 
qualquer reembolso. Bastava que em-
presário faturasse até 300 mil euros e 
que registasse uma quebra no volume 
de faturação superior a 25% para rece-
ber um apoio que variou entre os 750 e 
os quatro mil euros. Este valor funcionou 
como um verdadeiro balão de oxigénio 
para muitos empresários que, desta for-
ma, conseguiram manter a porta aberta 
e continuar a trabalhar”, acrescenta o 
presidente.

No que concerne ao setor social, o Muni-
cípio atribuiu um apoio direto de cinco 
mil euros a cada IPSS do concelho, ten-
do acontecido o mesmo com os bombei-
ros locais a quem foi entregue um apoio 
financeiro extraordinário no valor de 
7.500 euros, sendo que a Autarquia ain-
da pagou as refeições aos bombeiros em 
serviço. Por fim, “reduzimos o valor da fa-
tura da água para todos os munícipes 
durante alguns meses, procedemos à hi-
gienização de espaços públicos e priva-
dos e fornecemos refeições ao domicílio 
aos alunos dos escalões A e B. No total, 
o combate à pandemia significou um in-
vestimento de 915 mil euros por parte 
da Autarquia, investimento considerável 
para um Município da dimensão do nos-
so”, completa Rui Raposo.

Investir em tempos de pandemia
“Estamos agora preocupados com a recu-
peração económica, uma vez que diver-

sos investimentos previstos estão para-
dos, assim como vários estabelecimentos 
de hotelaria e restauração ainda não con-
seguiram recomeçar. As empresas não ti-
veram quaisquer apoios por parte do Es-
tado Central e foram muitas as pessoas 
que perderam os seus rendimentos. No 
nosso caso, apesar de todos os constran-
gimentos, conseguimos realizar algumas 
obras importantes como a requalificação 
do mercado municipal, num investimento 
que rondou os 350 mil euros, valor cofi-
nanciado pelo FEDER - Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional em 85%. Esta 
obra teve como objetivo encontrar novas 
dinâmicas locais, como o incentivo à fixa-
ção de empresas e criação de novas ativi-
dades empresariais e postos de trabalho. 
Para além disso, a intervenção serviu pa-
ra melhorar o ambiente urbano e revitali-
zar um espaço público, dotando-o de me-
lhores condições para a sua utilização, 
quer se trate de lazer ou de negócio”, ex-
plica o autarca.
Rui Raposo sublinha que o Município 
também realizou diversas intervenções 
ao nível do ensino pré-escolar, com a 
criação de salas de apoio, além de vários 
investimentos em salas do primeiro ci-
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“É FUNDAMENTAL QUE OS EMPRESÁRIOS SAIBAM 
QUE TÊM ALGUÉM A APOIÁ-LOS NESTE MOMENTO 
COMPLICADO. É POR ISSO QUE ESTES APOIOS 
FORAM DIRETOS E SEM LUGAR A QUALQUER 
REEMBOLSO”



clo, “tudo para que as nossas crianças 
tenham as melhores condições. Executá-
mos ainda obras ao nível do ensino es-
pecial, uma vez que estas crianças e jo-
vens necessitam da máxima atenção e 
cuidado”. O presidente salienta também 
que a Autarquia não esqueceu a rede 
viária e trabalhou na sua melhoria contí-
nua, sendo que também construiu os 
acessos necessários para o novo centro 
de saúde que está a ser construído junto 
às piscinas municipais. Por fim, “conse-
guimos relançar o nosso parque indus-
trial e foram várias as empresas que se 
localizaram no concelho. Neste momen-
to, já não temos nenhum lote disponível 
o que é assinalável”. 
O presidente revela ainda que a Autarquia 
inaugurou recentemente o Centro Inter-
pretativo do Vinho de Talha (CIVT), espaço 
de interpretação, difusão científica e tec-
nológica e de divulgação do património 
imaterial relacionado com o saber-fazer 
deste produto “ancestral e que é hoje 
uma atividade importante para a econo-
mia do concelho. Este novo equipamento 
pretende transmitir aos visitantes as me-
mórias, as vivências e as experiências re-
lacionadas com o vinho de talha e com as 
gentes que trouxeram esta tradição aos 
dias de hoje. O vinho de talha atesta um 
passado vivo, está presente à mesa, nos 
petiscos, ligado ao cante e ao convívio en-
tre amigos, trabalhadores e família, per-
petuando uma identidade que continua 
enraizada. Assim, tal como as qualidades 
de um vinho, o centro vai despertar os 
sentidos, já que o visitante será convida-
do a descobrir cheiros e aromas, os sons 
da vinha, as paisagens da Vidigueira, os 
provérbios e o cante, que, em conjunto, 
formam a alma do vinho de talha”. O CIVT 
implicou um investimento de 600 mil eu-
ros, financiado por fundos comunitários e 
verbas do Município.
O autarca lamenta apenas que a pande-
mia o tenha impedido de avançar, para 
já, com o projeto de construção do Par-
que Verde Urbano de Vidigueira, cujo 

custo total será de 1.5 milhões de euros, 
sendo financiado a 85% pelo FEDER. 
Apesar disso, Rui Raposo promete que o 
concurso para o início desta obra será 
lançado logo que possível e explica que, 
com este investimento, o Município irá 
ainda reabilitar a Horta de S. João, “atra-
vés da criação um espaço de lazer agra-
dável e atrativo, acessível a toda a popu-
lação, com diversas valências: infraes-
truturas adequadas ao bem-estar dos 
utilizadores, diversos espaços verdes, 
espelhos de água, parque de jogos, poli-
desportivo e ligação a percursos pedo-
nais e ciclovias”.
Brevemente Rui Raposo confessa que es-
pera avançar também com a criação de 
um projeto ambicioso em Pedrógão: a 
construção de um parque fluvial nas mar-
gens do Guadiana, obra no valor de 800 
mil euros. “Este é um projeto de grande 
importância por dois motivos. Por um la-
do, vai potenciar o turismo natureza no 
concelho. Por outro, permitirá a prática de 
desportos náuticos, o que também será 
uma importante mais-valia”. 

Futuro incerto, mas confiante
O autarca cumpre o seu primeiro manda-
to. Olhando para trás, Rui Raposo admite 
que quatro anos é pouco tempo para de-
senvolver o projeto que tinha delineado, 
“ainda mais quando uma pandemia nos 
obriga a colocar todas as escolhas e de-
cisões em perspetiva, no sentido de per-
cebermos efetivamente o que é mais im-
portante. Assim, o futuro terá que ser re-
pensado e redefinido”. 
Apesar disso, o presidente perspetiva 
que os próximos anos serão complexos, 
tanto pela questão económica, “esta-
mos preocupados com a recuperação 
económica que vai ser necessária de-
pois desta estagnação”, como pelo pro-
cesso de transferência de competências 
para as autarquias que ainda decorre. 
“O Estado Central está a tentar empurrar 
para os municípios uma série de encar-
gos que são seus, o que não faz sentido, 
situação que trará às autarquias desa-
fios acrescidos, sobretudo nos setores 
da educação e da ação social”, assegura 
o autarca. 

O presidente lembra ainda o desafio do 
novo quadro comunitário de apoio que 
“será de vital importância para a reali-
zação de trabalhos de manutenção em 
muitos equipamentos que o Município 
possui. As piscinas municipais têm já 
mais de 30 anos, pelo que urge a sua 
requalificação. Estas serão obras de 
grande envergadura, só possíveis com 
acesso a fundos comunitários, por for-
ma a dotar este espaço de toda a quali-
dade. O edifício dos Paços do Concelho 
também necessita de obras, assim co-
mo outros espaços públicos, isto já para 
não falar da própria vila que também já 
necessita de diversas intervenções. O 
seu rejuvenescimento é importante pa-
ra que aqueles que nos visitam sintam 
que estão numa cidade jovem, em cres-
cimento. Este será o grande desafio pa-
ra o futuro, fazer com que a imagem 
que transmitimos seja de esperança, de 
rejuvenescimento e de vontade de vol-
tar ao concelho”. 
Apesar disso, Rui Raposo assevera que, 
independentemente dos constrangi-
mentos, pretende continuar a apostar 
na divulgação e promoção do território, 
sendo que o Município submeteu uma 
candidatura para a criação da Rota do 
Vinho da Talha. “O objetivo é oferecer-
mos um produto turístico inovador e di-
ferenciado, muito característico deste 
concelho que queremos potenciar. Exis-
tem depois áreas que serão sempre ful-
crais em qualquer autarquia: educação, 
saúde e ambiente. Queremos, por fim, 
continuar a promover uma governação 
transparente e aberta, e de grande pro-
ximidade com as pessoas. Estou e esta-
rei sempre disponível para as ouvir e 
para as ajudar a debelar os seus proble-
mas em tudo aquilo que esteja ao meu 
alcance”, conclui. 
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Limitação devia ser para todos
Rui Raposo admite concordar com a limitação de mandatos. “É necessária 
renovação para que existam novas ideias e novos protagonistas. Considero que 12 
anos são suficientes para um autarca deixar obra no seu município. Apesar disso, 
considero que essa limitação deveria ser estendida a todos os cargos públicos. 
Atualmente só o Presidente da República, os presidentes de câmara e de junta 
estão condicionados na sua ação, o que não faz sentido, sobretudo quando são os 
únicos que são diretamente eleitos pelas pessoas”. 
O autarca defende ainda que “seria mais profícuo” o cumprimento de dois 
mandatos de cinco anos, como o Presidente da República, ou dois de seis para 
perfazer os atuais 12 e dá como exemplo o seu primeiro mandato, onde metade do 
tempo foi passado a combater uma pandemia. “Não consegui cumprir com muitos 
dos projetos definidos e terei que explicar à população porque é que assim foi. 
Contudo, mesmo que a pandemia não tivesse surgido, primeiro tive que me inteirar 
do modo de funcionamento da Autarquia, perceber a sua situação financeira, definir 
e submeter projetos, abrir concursos e esperar pela aprovação do Tribunal de 
Contas. É impossível realizar grandes investimentos em apenas quatro anos tal a 
carga burocrática que existe no País”.



► Ainda não tinham decorrido seis me-
ses desde a sua tomada de posse, quan-
do Ana Paula Martins, presidente da Câ-
mara Municipal de Tavira, é confrontada 
com o difícil desafio de combater um ví-
rus, completamente desconhecido, vin-
do da China. Algum tempo depois, a Or-
ganização Mundial de Saúde determina 
que o mundo está a enfrentar uma pan-

demia. “A verdade é que tenho enfrenta-
do o desafio de governar em plena pan-
demia. Apesar disso, e de todas as vicis-
situdes e ainda que esta nova realidade 
nos tenha trazido outros desafios, conse-
guimos avançar com a maioria das obras 
e dos projetos que previmos, até porque 
alguns deles envolviam fundos comuni-
tários. Apesar de todos os constrangi-
mentos, as empreitadas nunca estive-
ram paradas, pois as empresas respon-
sáveis apresentaram, desde logo, planos 
de contingência adequados. Ainda as-
sim, as equipas tiveram que ser mais pe-
quenas, o que fez com que o prazo de 
execução de muitas dessas obras se te-
nha prorrogado”, confessa a autarca.
De acordo com Ana Paula Martins, a pos-
tura da autarquia, neste combate, sem-
pre foi muito proactiva e preventiva pelo 
que distribuiu, logo no início da pande-
mia, equipamentos de proteção indivi-

dual (EPI) por toda a população. “Naque-
la primeira fase em que o acesso a estes 
equipamentos era difícil chegámos a for-
necer o Centro de Saúde local, uma vez 
que esta resposta de primeira linha não 
detinha estes equipamentos essenciais, 
tendo acontecido o mesmo com algumas 
IPSS. Esta atitude contribuiu para que, 
numa primeira vaga, o número de contá-
gios, no concelho, se tenha mantido bai-
xo. Para este sucesso também contri-
buiu a população que logo percebeu a 
importância do confinamento e do uso 
de EPI, sendo de destacar ainda o refor-
ço da higienização de espaços públicos 
e contentores e a inclusão de novas 
áreas [paragens de autocarro, casas de 
banho públicas, zonas de maior afluên-
cia, papeleiras, entre outros], o que tam-
bém se mostrou uma mais-valia”.
A autarca revela que o pior veio, em de-
zembro, quando o concelho teve que en-
frentar um surto comunitário. “Fomos um 
dos primeiros locais onde foram regista-
dos casos da nova variante inglesa, o que 
teve um impacto negativo no crescimento 
exponencial de casos que se registaram 
durante duas ou três semanas. Acredito 
que as pessoas, apesar de sensibilizadas 
para a importância de regras, já estavam 
um bocadinho saturadas de toda a situa-
ção, o que fez com que alguns cuidados 
tenham sido relegados para segundo pla-
no, o que também não ajudou. As pes-
soas sentiam-se seguras, achavam que o 
pior tinha passado e baixaram a guarda, o 
que teve o seu custo. Depois desse mo-
mento, temos registado apenas peque-
nos surtos, devidamente identificados e 
controlados, sobretudo em trabalhadores 
agrícolas. O concelho tem uma grande co-

munidade migrante, essencialmente, na 
época alta da colheita dos frutos verme-
lhos, de março a junho, o que potencia o 
aparecimento destes focos de contágio. A 
Proteção Civil tem estado muito vigilante 
e proactiva e, ao primeiro sinal de perigo, 
testa de imediato toda a gente e realiza 
todos os procedimentos para que as ca-
deias de contágio sejam quebradas e os 
surtos sejam contidos”. 

Ana Paula Martins preside os destinos do Município de Tavira desde outubro de 2019, devido à 
saída de Jorge Botelho para deputado. A autarca foi vice-presidente, entre 2013 e 2019, e 

vereadora com os pelouros de Administração e Finanças, entre 2009 e 2013. Hoje, afirma estar 
motivada e disponível para dar o máximo em prol da terra onde nasceu e reside, dando 

continuidade ao trabalho em curso e pondo em marcha novos projetos estruturantes para o 
concelho depois de vencido o desafio de governar em plena pandemia.

O desafio de governar 
em plena pandemia

MUNICÍPIO DE TAVIRA

Ana Paula Martins
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Mensagem 
aos munícipes
“As pessoas já me conhecem. 
Foi em Tavira que nasci e é aqui 
que vivo, pelo que espero que 
continuem a confiar em mim. 
Como também já desempenhei 
várias funções na autarquia, os 
munícipes conhecem as minhas 
competências, capacidade de 
trabalho e sabem aquilo que 
sou capaz de fazer. Julgo que 
já demonstrei que sou capaz 
de responder, afirmativamente, 
às necessidades da população, 
mesmo quando está em causa o 
combate a uma pandemia. Assim, 
espero que os tavirenses escolham 
o candidato que consideram 
melhor preparado para conduzir os 
destinos, no concelho, em direção 
a um futuro promissor”. 
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Contudo, a presidente admite que a ne-
cessidade do cumprimento do dever de 
confinamento e as medidas impostas pe-
los sucessivos estados de emergência 
provocaram uma quebra significativa na 
capacidade produtiva de empresas de vá-
rios ramos de atividade, no concelho. “A 
doença, o receio de contágio e a incerteza 
perante o desfecho desta situação pan-
démica originou falta de confiança que re-
sultou na descida do investimento e do 
consumo privado. Ainda assim, a nossa 
ação imediata fez com que não tenhamos 
recuado no desconfinamento, o que é 
muito positivo para o setor do turismo na 
região e para o alavancar de toda a eco-
nomia local. Infelizmente, o Algarve é uma 
das regiões que tem sido mais penalizada 
pelo confinamento, o que fez com que a 
taxa de desemprego tenha aumentado na 
região. Ainda que, durante o verão passa-
do, muitas empresas tenham tentado 
manter a porta aberta, os valores obtidos 
não foram suficientes para aguentar o in-
verno. A saúde financeira de muitas em-
presas ficou consideravelmente afetada, 
colocando em risco centenas de postos 
de trabalho e um significativo número de 
famílias viu o seu rendimento reduzir 
drasticamente”.

O combate à pandemia
Face a esta realidade, Ana Paula Martins 
assevera que a autarquia tem registado 
um contínuo incremento de procura de 
respostas sociais de primeira necessida-
de com o objetivo de mitigar os efeitos 
negativos que a pandemia desencadeou 
a nível económico. Assim, segundo a au-
tarca, como as crianças, os jovens e os 
professores foram obrigados a adequar 
os métodos de ensino e aprendizagem 
ao ensino online, uma vez que as esco-
las estavam encerradas, o Município 
apoiou de imediato os mais desfavoreci-
dos, disponibilizando equipamento e 
meios informáticos necessários para es-
ta nova forma de ensino.

Como a cultura e o desporto foram igual-
mente afetados, de modo a minimizar os 
efeitos da crise, a autarquia apostou na 
programação cultural online, assim co-
mo na divulgação, via Facebook, de au-
las, no âmbito do Plano de Promoção da 
Atividade Física. Além disso, quando os 
clubes regressaram às competições, de 
modo a garantir a segurança de dirigen-
tes, equipas técnicas e atletas, o Municí-
pio promoveu a testagem de todos os in-
tervenientes neste processo.
Por forma a mitigar os efeitos da pande-
mia de Covid-19, na população desfavo-
recida e na economia, a autarquia pror-
rogou diversos apoios e isenções ao co-
mércio, assim como promoveu a suspen-
são do pagamento de rendas, tanto aos 

estabelecimentos comerciais em espa-
ços municipais, como aos moradores em 
habitação municipal. A edilidade promo-
veu, ainda, a isenção do pagamento das 
tarifas de disponibilidade de água, sa-
neamento e resíduos urbanos para to-
das as empresas, assim como avançou 
com a isenção do valor relativo ao paga-
mento do serviço de apoio à família (re-
feições e prolongamentos de horário) no 
ensino pré-escolar, ao mesmo tempo 
que fortaleceu o suporte das refeições 
escolares, quer neste nível de ensino, 
quer no 1.º ciclo do ensino básico. No 
que concerne à alimentação, a autarquia 
forneceu também refeições gratuitas, 
em regime de takeaway, em todas as fre-
guesias, atribuiu senhas para a aquisi-

ção de bens essenciais ao nível da ali-
mentação a indivíduos e/ou famílias vul-
neráveis, prestou apoio a indivíduos e/
ou famílias mais desprotegidas, em si-
tuação de isolamento profilático/quaren-
tena e atribuiu cabazes de Natal a famí-
lias em situações mais frágeis.
No setor social, o Município disponibili-
zou uma linha de atendimento e acom-
panhamento psicológico “de modo a mi-
nimizar situações de isolamento”, ao 
mesmo tempo que criou áreas de isola-
mento para pessoas em situação de 
sem-abrigo, fornecendo-lhes acesso a 
refeições. A edilidade criou, ainda, uma 
Zona de Apoio à População (ZAP), estru-
tura para quarentena/isolamento profilá-
tico com capacidade para 100 camas. 
“Não podemos esquecer a implementa-
ção de um cartão que promoveu o aces-
so gratuito a medicamentos em agrega-
dos familiares em comprovada situação 
de carência económica ou vulnerabilida-
de social e idosos com mais de 70 anos, 
doentes de risco ou com doença cróni-
ca”, acrescenta a autarca.
Diretamente para ajudar a economia, 
Ana Paula Martins esclarece que a autar-
quia destinou 450 mil euros a um Fundo 
de Apoio aos Empresários de Tavira 
(FAET) para auxiliar a sustentabilidade 
de empresas com faturação até 350 mil 
euros. Esta ação é promovida pela Asso-
ciação para o Desenvolvimento Integra-
do da Baixa de Tavira e conta com o 
apoio do Município. “Este fundo tem co-
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“A NOSSA AÇÃO 
IMEDIATA FEZ COM 
QUE NÃO TENHAMOS 
RECUADO NO 
DESCONFINAMENTO,  
O QUE É MUITO 
POSITIVO PARA O 
SETOR DO TURISMO 
NA REGIÃO E PARA O 
ALAVANCAR  
DE TODA A ECONOMIA 
LOCAL”
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mo objetivo revitalizar o tecido empresa-
rial do concelho, atenuar os efeitos da 
grave crise económica, manter as em-
presas em atividade e garantir a manu-
tenção dos postos de trabalho”, explica a 
presidente. Este auxílio foi reforçado, 
através da criação de um Regulamento 
Municipal de Apoio que consiste na dis-
ponibilização do Fundo de Apoio à Eco-
nomia Local de Tavira (FAELT), cuja dota-
ção é de 300 mil euros.
“Se contabilizarmos a receita perdida e 
todos os apoios prestados, já realizá-

mos um investimento superior a dois 
milhões de euros no combate a esta 
pandemia. Contudo, independentemen-
te do valor que foi investido, a verdade é 
que o bem-estar e a segurança das pes-
soas estão sempre em primeiro lugar. A 
nossa prioridade foi evitar que existis-
sem munícipes a passar fome e suprir 
as suas necessidades mais básicas. Va-
le a pena mencionar que a sociedade ci-
vil também se organizou e sensibilizou, 
tendo ajudado os seus pares, ao mes-
mo tempo que vários restaurantes fa-
cultaram refeições. Devemos enaltecer 
sempre este espírito solidário. Por fim, 
devo sublinhar o trabalho levado acabo 
por todas as juntas de freguesia que 
trabalharam sempre em estreita coope-
ração com a autarquia na salvaguarda 
dos interesses dos seus munícipes”, es-
clarece Ana Paula Martins.

Futuro de desafios
A autarca assume estar motivada e dispo-
nível para dar o máximo em prol da terra 
onde nasceu e reside, dando continuida-
de ao trabalho em curso e pondo em mar-
cha novos projetos estruturantes para o 
concelho. Apesar disso, Ana Paula Mar-
tins reconhece que o futuro será repleto 
de desafios a começar pela habitação, 
“uma vez que esta tem um custo extrema-
mente elevado por metro quadrado, no 
concelho. Conseguimos já um acordo 
com o IRU - Instituto da Habitação e Rea-
bilitação Urbana, por forma a termos 
acesso a financiamento para a nossa Es-
tratégia Local de Habitação, no âmbito da 
iniciativa 1º Direito para apoio à habita-
ção em agregados que vivem em condi-
ções mais precárias. Queremos oferecer, 
ainda, habitação a custos controlados à 
classe média, uma vez que, na atualida-

de, um agregado com 1500 euros men-
sais não consegue fazer face ao custo de 
uma renda em Tavira, tendo em conta os 
valores praticados. Este será o nosso pri-
meiro desafio e problema para o qual te-
remos que encontrar uma solução”.
Para além disso, Ana Paula Martins pro-
mete manter o foco na criação de em-
prego, até porque a autarquia, “enquan-
to instituição pública privilegiada”, terá 
que estar atenta aos apoios que pode-
rão ser concedidos aos municípios no 
âmbito do PRR – Plano de Recuperação 
e Resiliência, “além do apoio extra de 
300 milhões, já anunciado pelo primei-
ro-ministro para o Algarve, destinado à 
diversificação da atividade económica. 
As autarquias têm que ser o motor des-
te desenvolvimento, sendo que podere-
mos funcionar como alavanca para o in-
vestimento privado, ao mesmo tempo 
que criamos as condições necessárias 
para que este aconteça. Assim, temos 
que impulsionar a nossa força produtiva 
e criar emprego noutras áreas, tudo pa-
ra que Tavira deixe de estar tão depen-
dente do turismo. O nosso futuro estará 
muito dependente da forma sobre como 
estes fundos comunitários poderão ser 
usados para atrair investimento e me-
lhorar, consequentemente, o potencial 
económico do concelho”.
Por fim, a autarca advoga que existem 
depois outras áreas, onde o Município 
tem que continuar a apostar como o pa-
trimónio, “naquela que é a nossa identi-
dade”, a cultura e a promoção da cidade 
e do concelho como destino único. “São 
muitos aqueles que afirmam convicta-
mente que Tavira é uma das cidades 
mais bonitas do Algarve, facto que temos 
que aproveitar e potenciar para que nos 
possamos afirmar enquanto destino, on-
de não existe apenas sol e mar, mas que 
também tem património, identidade, ser-
ra e turismo natureza, uma série de fato-
res distintivos que nos podem diferen-
ciar”, conclui.   
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“Limitação de 
mandatos devia 
ser para todos”
Apesar de concordar com a 
limitação de mandatos, Ana Paula 
Martins acredita que esta medida 
deveria ser transversal a todos os 
cargos públicos. “É verdade que 12 
anos são suficientes para que não 
nos habituemos ao lugar e para 
que o nosso pensamento não seja 
formatado para um determinado 
caminho. Falo da presidência, onde 
o ónus da decisão é absoluto. Um 
vereador apresenta as sua ideias, 
contudo, é o presidente que decide 
se segue o conselho ou se opta por 
uma abordagem completamente 
diferente. A limitação de mandatos 
permite o rejuvenescimento dos 
cargos, a entrada de pessoas 
novas e ideias, o que é muito 
positivo. Contudo, não deveria 
estar restrita aos presidentes de 
junta, câmara e ao Presidente da 
República. Se as pessoas não se 
eternizam em alguns cargos, desta 
forma, acabam por se eternizar 
noutros, o que não faz sentido. 
Novas ideias e abordagens são 
vitais em todas as áreas”. 
Paralelamente, a autarca defende 
que seria “muito mais profícuo 
e proveitoso” o cumprimento de 
dois mandatos de seis anos, em 
detrimento de três de quatro como 
consta no modelo atual. “Quatro 
anos é pouco tempo para fazer 
obra, sobretudo, para quem chega 
de novo a uma Câmara. É preciso 
conhecer a autarquia, a sua 
situação financeira, definir projetos 
e prioridades, abrir concursos, 
aguardar o parecer do Tribunal de 
Contas e, só depois, a obra pode 
começar. Quando isso acontece 
o mandato está a terminar. Isto já 
para não falar da elevada carga 
burocrática que o país alberga. 
Muitos organismos públicos 
carecem de mão de obra, o que faz 
com que tenhamos que esperar 
demasiado tempo por um parecer 
técnico, o que não é comportável 
com a necessidade de aproveitar 
oportunidades inesperadas de 
obras que surgem”.
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► “Quanto tomei posse pela primeira 
vez, felizmente, a Autarquia tinha uma si-
tuação saudável do ponto de vista finan-
ceiro, contudo, quase não existiam proje-
tos planeados ou em andamento. Assim, 
iniciámos, de imediato, o trabalho para a 
realização de projetos de intervenção no 
Município com o objetivo de melhorar o 
nível de qualidade de vida de todos os 
munícipes, ao mesmo tempo que tentá-
vamos resolver problemáticas existentes 
e para as quais não tinha sido dada res-
posta atempada. Por fim, tentámos, des-
de logo, tornar o território mais atrativo 
para todos aqueles que nos visitam, até 
porque o turismo é uma das áreas onde 
o concelho tem maior potencial. Tendo 
em conta esse facto, tínhamos que me-
lhorar a imagem do concelho”, recorda 
João Valério, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Alvito. 
Oito anos depois, o autarca defende 
que o concelho do Alvito está numa si-
tuação mais favorável, uma vez que a 
Autarquia concretizou grandes projetos 
como o novo edifício multiusos que re-
sultou da reabilitação e reconversão do 
terreno do Assis e da reconstrução de 
um conjunto diversificado de edifícios, 
há muito degradados e que agora estão 
preparados para albergar a Escola Pro-

fissional local. “Esta será uma resposta 
importante para a formação dos nossos 
jovens e dos jovens dos concelhos vizi-
nhos, criando, desta forma, mais um fa-
tor de atratividade para este concelho 
que é um dos mais envelhecidos do 
País. É por isso, que o facto de termos 
duas escolas que recebem diariamente 
cerca de 400 alunos é tão importante, 
ainda mais quando metade destes pro-
vêm de concelhos vizinhos. Este facto 
demonstra a importância que este pro-
jeto terá no futuro do território e da re-
gião”, considera o presidente. 
João Valério considera que esta obra se-
rá uma das marcas deste mandato até 
porque gera sustentabilidade, “uma vez 
que, desta forma, apostamos na qualida-
de e na excelência do ensino. O mesmo 
acontece com o nosso Agrupamento de 
Escolas. Queremos que o Alvito se torne 
numa referência no setor da educação, 
tudo para que possamos atrair para o 
concelho os jovens que nos faltam. O fu-
turo da demografia não se mostra favo-
rável para o nosso País, pelo que esta é 
uma problemática que deve ser acaute-
lada atempadamente por parte dos nos-
sos decisores políticos. É necessário que 
as gerações se dinamizem e renovem. É 
também por isso que temos já definido 
um Plano Estratégico de Educação para 
o concelho”. Este projeto teve o custo de 
um milhão de euros, tendo a Autarquia 
investido 142 mil euros, tendo o restante 
valor sido comparticipado ao abrigo do 
programa FEDER – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 

João Valério cumpre o segundo mandato como 
presidente da Câmara Municipal de Alvito. Com uma 

aposta clara numa política de proximidade junto das 
pessoas, garantindo o seu bem-estar e segurança, o 

Município, coração do Alentejo, ruma em direção a um 
futuro promissor. De acordo com o autarca, são diversas 

as obras realizadas ao longo dos últimos anos que 
marcam o concelho e que enchem de orgulho um 

Executivo que não deixa ninguém para trás.

Coração do Alentejo 
rumo a um futuro promissor

MUNICÍPIO DE ALVITO

João Valério 

22

“TENTÁMOS, DESDE LOGO, TORNAR O TERRITÓRIO 
MAIS ATRATIVO PARA TODOS AQUELES QUE NOS 
VISITAM, ATÉ PORQUE O TURISMO É UMA DAS 
ÁREAS ONDE O CONCELHO TEM MAIOR POTENCIAL. 
TENDO EM CONTA ESSE FACTO, TÍNHAMOS QUE 
MELHORAR A IMAGEM DO CONCELHO”



Realização de sonhos
De acordo com o autarca, durante este 
mandato, o Município avançou com ou-
tra obra estruturante: a construção de 
uma creche, “um sonho antigo que esta 
comunidade tinha. Éramos o único con-
celho do distrito de Beja que não dispu-
nha desta reposta social. Este era um 
sonho com dezenas de anos que esta-
mos agora a concretizar com o apoio da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvito. 
Fomos os responsáveis pela construção 
e vamos assegurar o seu funcionamen-
to, contudo, quem vai explorar a creche, 
até por forma a garantir todos os apoios 
da Segurança Social, será a Santa Casa 
que sempre nos acompanhou ao longo 
desta aventura. Apesar de Alvito ser um 
dos concelhos mais pequenos do País e 
com menor população vamos passar a 
ter esta mais-valia ao serviço das nos-
sas crianças. Este investimento que fi-
zemos no setor da educação é muito 
significativo no nosso concelho, contu-
do, a aposta está ganha”, sublinha o 
presidente.
Contudo, este não foi o único sonho anti-
go que a Autarquia realizou à população 
de Alvito, “o que nos enche de satisfa-
ção. Vamos ter, finalmente, uma zona vo-
cacionada para atividades económicas. 
Éramos, mais uma vez, o único concelho 
do distrito que não tinha um espaço des-
tes. Este é um projeto que já está aprova-
do e as obras irão iniciar brevemente, 
até porque já temos alguns lotes vendi-

dos nesta nova zona industrial que se vai 
localizar em Vila Nova da Baronia. Quere-
mos distribuir os nossos investimentos 
pelas duas freguesias, até porque não 
faria sentido que fosse de outra forma”, 
explica o autarca.
Olhando para trás, João Valério é peren-
tório: “Ao longo do tempo nunca baixá-
mos os braços e a nossa luta e vontade 
de fazer mais e melhor nunca esmore-
ceu. Fomos o Executivo que mais ajudou 
as pessoas, entre todos aqueles que já 
estiveram à frente dos destinos deste 
concelho. Estivemos e iremos continuar 
a estar sempre disponíveis para ajudar. 
Infelizmente, na atualidade, há muitas 
pessoas que, apesar de trabalharem 
nunca conseguem sair da pobreza. As-
sim, não nos podemos sentir bem quan-
do sabemos que semelhantes passam 
por dificuldades, daí que as ajudas que 
atribuímos neste concelho sejam trans-
versais e adaptadas a todas as camadas 
da população. Foi por isso que criámos o 
Projeto Aproximar que tem como princi-
pal objetivo diminuir o impacto da soli-
dão e do isolamento, através da criação 
de um serviço de proximidade, adaptado 
às necessidades de cada munícipe, di-
minuindo o impacto da solidão e do iso-
lamento, ao mesmo tempo que promove 
o seu bem-estar físico, psicológico e 
emocional e potencia a inclusão social. A 
infoexclusão e a solidão são problemáti-
cas que tem que ser combatidas. Quere-
mos estar sempre ao lado das pessoas e 

ajudá-las a resolver os seus problemas”.
O autarca destaca ainda uma imagem 
de marca deste Executivo: o apoio dado 
às juntas de freguesia. “Não temos min-
guado os nossos apoios, muito pelo 
contrário, temo-los aumentado expo-
nencialmente. Esta será uma mais-valia 
que não vai voltar atrás até porque são 
as juntas de freguesia que estão mais 
perto das populações e que são melhor 
conhecedoras das suas necessidades, 
daí que esta articulação seja de vital im-
portância”.

Desafios a transpor
O presidente considera que o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) que se-
rá implementado no nosso País será 
uma oportunidade que o concelho tem 
que aproveitar. “Este programa está já 
no terreno, pelo que estamos a definir 
projetos e prioridades que possamos ala-
vancar com este plano. Queremos apos-
tar nas acessibilidades, área em que o 
concelho de Alvito está bastante deficitá-
rio. Como é público, o anterior quadro co-
munitário de apoio não contemplava 
apoios para este setor temos que apro-
veitar esta nova oportunidade. Assim, te-
mos já o projeto para a recuperação de 
três vias no nosso concelho”.
O autarca assevera ainda que o Municí-
pio também já encontrou os meios ne-
cessários para colocar em funcionamen-
to no concelho uma estratégia local de 
habitação. “Fomos um dos primeiros no 

Alentejo a tê-la aprovada. Esta está ago-
ra no terreno, no âmbito do Programa 1º 
Direito. Vamos começar a construir habi-
tações, sendo que está previsto que este 
projeto se prolongue durante quatro 
anos, indo de encontro às pretensões do 
Governo Central de resolver os proble-
mas da habitação no nosso País em 
uníssono com aquelas que serão as co-
memorações dos 50 anos sobre o 25 de 
abril. Infelizmente, foi preciso meio sécu-
lo para que conseguíssemos dar aos por-
tugueses uma habitação condigna, si-
tuação que esperamos que seja uma 
realidade efetiva em 2024”. 
No que concerne ao plano delineado 
pela Autarquia, João Valério esclarece 
que este, por um lado, contempla inves-
timentos particulares. “Realizámos um 
levantamento efetivo de todos os habi-
tantes do concelho que necessitam de 
uma habitação condigna, sendo que es-
tas pessoas podem, individualmente, 
candidatar-se a apoios que serão signi-
ficativos, sobretudo porque o PRR con-
templa verbas para este setor. Por outro 
lado, será realizado investimento cama-
rário, uma vez que iremos resolver 28 
situações já identificadas. Já estamos 
no terreno e o calendário de interven-
ções está definido. Por fim, a nossa es-
tratégia local de habitação responde 
ainda à problemática das habitações 
devolutas existentes no concelho”. O 
autarca explica que o Município irá pro-
ceder à aquisição de habitações degra-
dadas que irá depois recuperar e colo-
car no mercado da habitação social. 
“Além da vertente estética, estas casas 
serão efetivamente ocupadas por pes-
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soas, o que ajudará a regular o mercado 
da habitação no concelho. Com estas 
novas habitações os preços irão baixar, 
o que vai permitir a fixação de pessoas 
em Alvito, até porque o valor das habita-
ções será mais baixo, logo mais atrati-
vo”, completa.
Por fim, o autarca advoga que este Exe-
cutivo marcou a diferença na dinamiza-
ção e construção de espaços verdes, 
através do embelezamento das duas vi-
las existentes no concelho, fator impor-
tante “não só para os munícipes que 
aqui vivem o seu dia a dia, mas também 
para todos aqueles que nos visitam e 
que merecem ser bem-recebidos. Quere-
mos ter duas vilas bonitas, cuidadas e 
apresentáveis. Na área ambiental, devo 
destacar ainda que somos um dos pou-
cos municípios a nível nacional que te-
mos o serviço de recolha seletiva de lixo 
porta-a-porta, realidade que também 
nos deixa muito orgulhosos. Preocupa-
mo-nos muito com as questões ambien-
tais e defendemos que esta é uma pro-
blemática que nos deve preocupar a to-
dos, sob pena de, daqui a uns anos, se 
tornar num problema sem resolução. O 
lixo é um problema gravíssimo. Assim, 
estamos a trabalhar em parceria com to-
da a população com o objetivo que todo 
o lixo criado seja reciclado ou reaprovei-
tado, uma vez que o futuro do meio am-
biente está nas mãos de cada um de 
nós. Hoje em dia, a aposta já não se de-
ve concentrar na reciclagem, mas sim na 
redução da produção de lixo. É importan-
te consciencializar as pessoas e fazê-las 
perceber o importante papel que todos 
temos neste desafio”.

Desafio chamado pandemia
João Valério garante que, a pandemia 
não alterou muito aquele que foi o pro-
grama eleitoral que o Executivo apresen-
tou à população em 2017. “Apesar de to-
dos os azares que o mundo e o País vive-
ram, o concelho de Alvito acabou por ter 
muita sorte, uma vez que o número de 
casos nunca foi muito preocupante. Nun-
ca tivemos um foco de infeção num lar, o 
que foi uma importante mais-valia. Julgo 
que tivemos sorte, uma vez que, enquan-
to autarcas, não tomámos medidas dife-

rentes das adotadas noutros concelhos. 
Estivemos todos muito preocupados 
com esta problemática e considero que 
as autarquias estiveram à altura do de-
safio que lhes foi lançado. Assim, instalá-
mos um covidário que ainda permanece 
operacional, ainda que nunca tenha sido 
necessário”. Apesar disso, o autarca de-
fende que o grande mérito desta luta 
não se deve ao Executivo ou à Autarquia, 
mas à população “que teve sempre a 
sensibilidade para perceber o perigo que 
esta doença acarreta e que, por isso, 
souberam sempre tomar as devidas pre-
cauções. Claro que acompanhámos todo 
este processo desde o primeiro dia, com 
reuniões periódicas com as entidades 
competentes, contudo, a postura e com-
portamento da população devem ser 
enaltecidos”.
Para além da Autarquia ter realizado a 
distribuição de todo o tipo de equipa-

mentos de proteção individual (EPI) e de 
ter realizado inúmeros testes à popula-
ção, com o intuito de minimizar os im-
pactos negativos que a pandemia pro-
vocou no concelho, o Município conce-
deu apoios a empresários de estabele-
cimentos de restauração e bebidas, 
“uma das áreas mais afetadas”, com re-
duções substanciais, e a estabeleci-
mentos comerciais obrigados a encer-
rar na sequência do confinamento de-
cretado pelo Governo. Assim, a Autar-
quia isentou os concessionários de es-
tabelecimentos municipais do paga-
mento de renda, tendo concedido apoio 
semelhante aos proprietários dos esta-
belecimentos, quando arrendatários, no 
valor da renda paga, no caso desta ser 
inferior ou igual a 350€. Sendo supe-
rior, o apoio foi de 350€. Por fim, no ca-
so dos proprietários dos estabelecimen-
tos, o Município concedeu um apoio no 

valor de 150€. De salientar que a Autar-
quia concedeu ainda aos empresários a 
isenção de pagamento do serviço de 
água, saneamento e resíduos sólido, 
assim como de todo o tipo de taxas co-
mo publicidade, esplanadas e ocupa-
ção do espaço público.
O autarca lembra que o Município tam-
bém lançou o programa «Fique em casa, 
nós vamos por si!», com o objetivo de le-
var às famílias mais vulneráveis bens de 
primeira necessidade e medicamentos. 
“Com esta medida, as pessoas permane-
ceram em casa, salvaguardando a sua 
saúde e a dos outros”. As entregas foram 
asseguradas pela Autarquia. “Além dis-
so, disponibilizámos um serviço de apoio 
psicológico para ajudar todos aqueles 
que tiveram dificuldade em lidar com o 
confinamento e com esta nova realida-
de. Já no que concerne às escolas, con-
tratámos uma empresa especializada 
que ficou responsável por esse acompa-
nhamento e pela definição e implemen-
tação de todos os planos de emergência 
e contingência. Por fim, disponibilizámos 
uma linha para apoio aos pais e para o 
esclarecimento de todo o tipo de dúvi-
das, com o apoio do Centro Médico do Al-
garve. Basicamente, em primeiro lugar 
colocámos as pessoas, o seu bem-estar 
e segurança”, conclui. 
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“APESAR DE TODOS OS AZARES QUE O MUNDO E O 
PAÍS VIVERAM, O CONCELHO DE ALVITO ACABOU 
POR TER MUITA SORTE, UMA VEZ QUE O NÚMERO 
DE CASOS NUNCA FOI MUITO PREOCUPANTE. NUNCA 
TIVEMOS UM FOCO DE INFEÇÃO NUM LAR, O QUE 
FOI UMA IMPORTANTE MAIS-VALIA”



► “Aquando do meu primeiro mandato, 
em 2009, começamos por redirecionar a 
economia local para outros setores de 
atividade, uma vez que os têxteis tinham 
entrado em crise. Foi nessa altura que 
colocámos Manteigas na rota do turismo 
nacional, valorizando o doncelho, as 
suas riquezas naturais, arquitetónicas, 
gastronómicas e culturais, ao mesmo 
tempo que fazíamos a sua promoção de 
forma incisiva junto de todos os portu-
gueses. Nesse momento, Manteigas co-

meçou a ter notoriedade, mais-valia que 
tem vindo a aumentar. Em 2020 fomos 
mesmo considerados o Município com 
melhores condições para viver no País e 
somos também o doncelho que mais 
cresceu em termos percentuais no que 
concerne ao pagamento de despesas tu-
rísticas por transferências bancárias. Es-
tas distinções apenas mostram que es-
tamos no bom caminho no que diz res-
peito ao aumento do nível de qualidade 
de vida dos manteiguenses, assim como 
no aproveitamento turístico das nossas 
capacidades e mais-valias”, recorda Es-
meraldo Carvalhinho, presidente da Câ-
mara Municipal de Manteigas que consi-
dera que, no futuro, seria de suma im-
portância a continuidade deste trabalho.
Para esse efeito, o autarca afirma que, 
no que concerne à valorização do territó-
rio, será importante a conclusão de al-
guns instrumentos de planeamento, co-
mo o Plano de Pormenor das Penhas 
Douradas, para onde o Município preten-
de definir um conjunto de regras que te-

rão que ser “extremamente restritivas, 
uma vez que falamos do Parque Natural 
da Serra da Estrela. Queremos potenciar 
e permitir o aproveitamento natural das 
Penhas Douradas, utilizando, para isso, 
aquele conjunto de casas já existente, 
onde funcionaram antigos sanatórios. 
Estes espaços serão convertidos numa 
nova aldeia turística de montanha. Que-
remos que que esta não seja uma aldeia 
de montanha comum, mas uma que po-
tencia uma maior visitação e fruição da-
queles espaços”, sublinha o presidente. 
Esmeraldo Carvalhinho revela que pre-
tende ainda instalar naquele local um 
moderno centro de estágios de média e 
alta altitude, “mais-valia para as diver-
sas modalidades que se praticam em 
Portugal, uma vez que o País não está 
dotado de uma estrutura destas. Até 
agora, os atletas são obrigados a deslo-

car-se para o estrangeiro para realizar 
um estágio destes”. O autarca ressalva 
ainda que, no âmbito deste Plano, o Mu-
nicípio pretende implementar também 
uma ligação mecânica entre a vila de 
Manteigas e as Penhas Douradas, atra-
vés de um funicular ou de um teleférico. 
Neste momento está já a ser realizado 
um estudo de viabilidade técnica nesse 
sentido. “Queremos implementar este 
projeto que será pioneiro na Serra da Es-
trela e que será muito atrativo do ponto 
de vista turístico. Além disso irá contri-
buir para o objetivo que pretendemos 
também atingir de Manteigas carbono 
zero”, acrescenta.
De acordo com o presidente, a Autar-
quia também planeia avançar com o 
Plano de Pormenor da Relva da Rebolei-
ra, “até porque temos que resolver a 
problemática do Skiparque. Esta estru-
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tura tem que ser alavancada com mais 
equipamentos, por forma a que o par-
que se torne mais atrativo para todos 
aqueles que nos visitam, potenciando, 
desta forma, a própria sustentabilidade 
do projeto, juntamente com o parque de 
campismo e a praia fluvial”.
Para além disso, o Executivo também 
não esquece a requalificação urbana, 
através das ARU - Áreas de Reabilitação 
Urbana de Sameiro e de Vale de Amorei-
ra, as duas freguesias rurais que o con-
celho possui. “Quando estes processos 
estiverem concluídos teremos a possibi-
lidade de realizar uma maior intervenção 
na requalificação destes dois centros ur-
banos rurais”. A vila já tem a sua ARU em 
desenvolvimento. Para além disso, “ire-
mos avançar com diversas obras de rea-
bilitação urbana que pretendemos levar 
a cabo, uma vez que existem espaços ur-
banos que precisam de ser requalifica-
dos. Ainda que não queiramos descarac-
terizar a vila, queremos valorizá-la e con-
tinuar com a construção de alguns par-
ques urbanos que já iniciámos, a juntar à 
requalificação de algumas zonas que fa-
zem parte do perímetro urbano da vila”.
Esmeraldo Carvalhinho advoga que o 
Município também pretende intervir se-
riamente ao nível da habitação, “até por-
que sabemos que existem problemas no 
concelho ao nível do mercado de arren-
damento. Nesse sentido queremos po-
tenciar o aumento da oferta, através do 
Programa 1º Direito, cujo diagnóstico foi 
concluído, sendo que a estratégia tam-
bém já está definida. Este é um processo 
que está já em curso, contudo penso que 
deve ser reforçado no futuro, até porque 
o Plano de Recuperação e Resiliência es-
tá muito vocacionado para o setor da ha-
bitação”.
Pese embora, neste momento, a taxa de 
desemprego estar controlada no conce-
lho, sendo a mais baixa da região, “que-
remos elevar o patamar social dos nos-

sos concidadãos, pelo que vamos adap-
tar todos os nossos regulamentos de 
apoio a esta nova realidade nomeada-
mente: idosos, jovens, primeiro filho, fixa-
ção de famílias, entre outros. Antes do 
Covid a taxa de desemprego fixava-se 
abaixo dos 3%. A pandemia apenas veio 
provar que, no setor social, nada é está-
tico, pelo que temos que nos reinventar”, 
sublinha o presidente.
No que concerne ao setor da cultura, de 
acordo com o autarca, o Executivo pre-
tende terminar o levantamento do patri-
mónio imaterial do concelho, “até por-
que temos uma riqueza ímpar não só a 
nível natural, mas também na compo-
nente histórica. Queremos, por isso, dar 
corpo a um projeto já antigo que foi 
atravessando os anos e os diversos 
mandatos, sem nunca ter sido concreti-
zado. Falo da instalação de um museu 
ligado à floresta, até porque fomos a pri-
meira circunscrição florestal de Portu-

gal e somos um concelho de onde saí-
ram projetos florestais para outras zo-
nas do País. Isto faz com que tenhamos 
nesta área um espólio e um conheci-
mento enormes. Este espaço funciona-
rá ainda como museu municipal como 
forma de marcarmos a história de Man-
teigas e deixar para o futuro, de alguma 
forma, aquela que foi a forma de viver 
dos nossos antepassados”.
O presidente lembra ainda que, a nível 
turístico, o concelho tem um potencial 
enorme. Neste momento, Manteigas tem 
mais de 200 quilómetros de trilhos pedo-
nais, distribuídos por 16 percursos. Ape-
sar disso, Esmeraldo Carvalhinho escla-
rece que o Município quer requalificar a 
oferta e definir, pelo menos, mais dois 
percursos que se situam em zonas que 
ainda não estão servidas por esta oferta. 
“No fundo, queremos tornar-nos ainda 
mais atrativos e potenciar, ainda mais, a 
fixação de tecido económico na área do 

alojamento, sendo que é reconhecido 
que, ao longo dos últimos anos Mantei-
gas tem sido um pólo de atração para es-
te setor. A nossa oferta vai desde o aloja-
mento local, até aos hotéis de cinco es-
trelas, contudo queremos sempre mais e 
melhor”. Segundo o autarca, a revitaliza-
ção da economia não passa apenas pela 
criação de emprego. “Também temos 
que demonstrar aquilo que fazemos, pe-
lo que precisamos de avançar com a 
construção de um pavilhão multiusos, 
ideal não só para atividades de dinâmica 
cultural e recreativa, mas também para 
podermos fazer a nossa Expo Estrela – 
Mostra de Atividades e Feira de Artesa-
nato, o certame mais importante que 
realizamos como forma de demonstra-
ção da atividade económica do conce-
lho”, completa.

Desafio: pandemia
O autarca admite que a atual pandemia 
alterou significativamente aquele que 
era o programa eleitoral que submeteu a 
sufrágio em 2017. “Julgo que isso acon-
teceu em todos os municípios do País ao 
nível, sobretudo, das atividades de ani-
mação e cultura que estavam projetadas 
e que não se puderam realizar porque 
implicavam uma grande concentração 
de pessoas. Somos um concelho turísti-
co, onde os eventos outdoor e as ativida-
des dinamizadas na rua são habituais. 
Ainda assim, e apesar de termos sido 
obrigados a alterar os nossos programas 
para os anos de 2020 e 2021, consegui-
mos, durante o verão de 2020, obter os 
melhores resultados de sempre a nível 
turístico no concelho”, garante. O presi-
dente enaltece ainda que existiram ain-
da alterações ao nível daquelas que 
eram as dinâmicas das diversas institui-
ções públicas, “até porque fomos obriga-
dos a trabalhar em regime de espelho e 
em teletrabalho. Ainda assim, consegui-
mos que a economia local do concelho 
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munícipes
“Deixo, sobretudo, uma 
mensagem de esperança no 
futuro, até porque a batalha 
contra o Covid-19 está quase 
ganha. O concelho de Manteigas 
está com níveis de evolução 
socioeconómicos nunca vistos, 
pelo que estou confiante de que, 
rapidamente, recuperaremos as 
dinâmicas que a pandemia veio 
interromper”.



tenha sido compensada por todos os 
meses em que esteve encerrada, sobre-
tudo, no que concerne ao setor da hote-
laria e restauração”.
Esmeraldo Carvalhinho assegura que, 
agora, o Executivo tenta recuperar todas 
as alterações que teve que fazer e voltar 
a obras e projetos que tiveram que ficar 
adiados. “O atual mandato está perto do 
seu término e não teremos tempo sufi-
ciente para operacionalizar todos os pro-
jetos, porém, iremos tentar avançar com 
o possível. Aos poucos vamos reconver-
tendo todo o plano de ação da Autarquia 
por forma a responder aos interesses e 
necessidades dos munícipes”.
Apesar de todos os constrangimentos, 
contudo, o autarca advoga que o Municí-
pio conseguiu colocar no terreno todas 
as obras alvo de fundos comunitários 
que estavam previstas. “Realizámos 
obras significativas, contudo, ainda nem 
todas as candidaturas foram aprovadas, 
mas estamos confiantes de que isso irá 
acontecer. Assim, avançamos para a sua 
realização com recurso a fundos pró-
prios e iremos ser ressarcidos à medida 
que as candidaturas vão sendo aprova-
das. A grande questão é que os serviços 
de aprovação de candidaturas, nomea-
damente ao nível da CCDR – Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional, não têm a celeridade desejada 
por forma a que consigamos cumprir 
com os projetos delineados numa res-
posta efetiva aos desejos da população”, 
reconhece.

Apoios concedidos
Foram inúmeros os apoios diretos e indi-
retos que o Município concedeu a em-

presas, instituições e população em ge-
ral, como forma de mitigar os efeitos ne-
fastos desta pandemia. Desde logo, dis-
tribuiu inúmeros equipamentos de prote-
ção individual (EPI) por todos os estabe-
lecimentos comerciais do concelho, ten-
do feito essa distribuição em diversas 
ocasiões. Nas empresas também conce-
deu descontos no pagamento da fatura 
da água e lançou uma série de obras, 
“num apoio direto às empresas do con-
celho do setor da construção civil. Esta 
foi uma medida muito vantajosa para as 
empresas. Para além disso, estamos a 
ultimar a aprovação de um regulamento 
que permitirá às empresas o acesso a 
apoios, no âmbito de um programa dota-
do de 300 mil euros. No mínimo cada 
empresa candidata irá receber dois mil 
euros de apoio, sendo que este poderá 
atingir um máximo de dez mil. Esta será 

uma ajuda direta da Autarquia a todas as 
pequenas e médias empresas que exis-
tem em Manteigas”, revela o presidente.
Ao nível das famílias, a Autarquia conce-
deu descontos no pagamento da fatura 
da água e reforçou o Fundo de Emergên-
cia Social, que passou a ser de 60 mil 
euros, “no sentido de podermos ajudar 
as famílias mais vulneráveis”. Para além 
disso, o Município criou uma rede de 
apoio para entrega de alimentos e medi-
camentos a todos aqueles que estavam 
em confinamento ou, no caso dos mais 
idosos, junto daqueles que não dispõem 
de retaguarda familiar.
De acordo com Esmeraldo Carvalhinho, 
por iniciativa da própria Autarquia, logo 
no início da pandemia, também foram 
testados todos os trabalhadores das di-
versas instituições que albergam “aque-
les que eram os mais vulneráveis peran-

te este vírus”, nomeadamente as IPSS, 
os diversos lares e centros de dia. Foram 
ainda testados os bombeiros e os pró-
prios funcionários do centro de saúde lo-
cal, “numa atitude claramente proactiva 
e preventiva. Olhando para trás, julgo 
que a nossa postura interventiva de dis-
tribuição de EPI e de testagem da popu-
lação fez toda a diferença no combate a 
esta pandemia. Tenho ainda que deixar 
uma importante palavra de apreço à par-
ceria que estabelecemos com as entida-
des de saúde locais. Esteve sempre ativa 
a Comissão Municipal de Emergência e 
Proteção Civil, estando esta equipa pron-
ta para intervir sempre que necessário. 
Como atuámos de forma imediata, con-
seguimos identificar, desde logo, os ca-
sos positivos. O centro de saúde atuou 
depois de forma rápida, no sentido de 
isolar estas pessoas, mantendo-as em 
vigilância ativa, contendo propagação de 
um possível surto. Este trabalho em par-
ceria foi muito importante, uma vez que 
permitiu quebrar cadeias de contágio e, 
desta forma, controlar de forma mais 
efetiva o número de infetados existente 
no concelho”, conclui. 
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