
M
en

sa
l -

 D
is

tri
bu

iç
ão

 g
ra

tu
ita

 c
om

 o
 jo

rn
al

 “P
úb

lic
o”

 E
nc

ar
te

 c
om

er
ci

al
 d

a 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

e 
de

 P
ág

in
au

tê
nt

ic
a 

- P
ub

lic
aç

õe
s,

 L
da

 e
 n

ão
 p

od
e 

se
r v

en
di

do
 s

ep
ar

ad
am

en
te

Edição n.º 43 AGOSTO 2017

SÃO ROQUE DO PICO
Os segredos da Capital do Turismo Rural

AUTARQUIAS DE EXCELÊNCIA
ESPECIAL ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES





► São Roque do Pico assume, na ilha do 
Pico, nos Açores, uma posição privilegia-
da encontrando-se rodeado por um man-
to de natureza soberbo. Sob o ponto de 
vista da gestão de todo este território, 
Mark Silveira, de 40 anos, atuou, nos últi-
mos quatro anos, na recuperação finan-
ceira deste Município açoriano. “Os pri-
meiros anos de mandato tiveram como 
objetivo uma recuperação financeira das 
contas da autarquia. Só depois de voltar-
mos a estabelecer o nosso crédito peran-
te as diferentes instituições é que pude-
mos dar seguimento àquele que era o 
compromisso deste executivo para com a 
comunidade”, explica o presidente.

Município assume
Responsabilidades na educação
Partindo para a análise deste primeiro 
quadriénio ao cargo de Mark Silveira, no 
que respeita à educação, a Câmara Muni-

cipal não deixa de assumir as suas com-
petências. Como o próprio explica, “no en-
sino pré-escolar e no primeiro ciclo, o Mu-
nicípio absorve algumas responsabilida-
des diretas. Nomeadamente a conserva-
ção dos edifícios escolares é tarefa nossa 
e, durante os últimos anos, foram neces-
sárias algumas intervenções nesse senti-
do, apesar de contarmos com infraestru-
turas recentes. Em particular, foi feita uma 
aposta na cobertura do espaço que sepa-
rava a área de aulas da zona de refeições 
numa escola primária para que as crian-
ças não estivessem expostas ao mau tem-
po que, por vezes, se faz sentir”. Na área 
pedagógica também é feito um acompa-
nhamento permanente e são, por isso, di-
namizadas diversas atividades numa coo-
peração estreita entre as escolas e a au-
tarquia. “Ao nível do ensino do terceiro ci-
clo e do secundário, foi feito um protocolo 
com o agrupamento para que o Município 
comparticipasse a despesa com os forma-
dores dos cursos profissionais”, acrescen-
ta o edil. 

Maior proximidade 
à população mais vulnerável
Numa ação social máxima, a autarquia de 
São Roque do Pico promove diversos 
apoios às camadas da população de 
maior vulnerabilidade. “Através do nosso 
gabinete de ação social, temos vindo a de-
senvolver um trabalho que é pautado por 
uma cada vez maior aposta na proximida-

de com os nossos seniores, essencial-
mente. Reforçámos, deste modo, o traba-
lho que já vinha sendo feito ao longo dos 
últimos anos e depositámos nele um 
grande empenho com a promoção de 
uma maior proximidade e de mais ativi-
dades para esse grupo tão acarinhado. 
Ao longo da semana, promovemos diver-
sos eventos no seio dos vários centros de 
convívio que temos instalados no nosso 

concelho. Fazemos por manter tradições 
e por celebrá-las, bem como todas as fes-
tas de cariz religioso que merecem parti-
cular atenção. Comemoramos épocas 
festivas e proporcionamos até viagens e 
passeios, com o apoio da autarquia.  
Queremos criar oportunidades e propor-
cionar momentos de lazer para que os 
nossos seniores tenham qualidade de vi-
da”, explica Mark Silveira.

 

São Roque do Pico é um concelho instalado na ilha do Pico,  
nos Açores, e que apresenta um cenário de beleza natural  

que se faz acompanhar de mais-valias distintas sob o ponto  
de vista turístico e ambiental. Esta é a Capital do Turismo Rural  

a nível nacional que faz uso deste reconhecimento para  
um incessante convite à visita de turistas de todo o mundo para 

ali desfrutarem de uma paisagem única onde se escondem 
recantos de grande sossego e onde é possível apreciar  

uma incrível biodiversidade. Mark Silveira foi o eleito e assumiu 
funções na autarquia durante o atual mandato concentrando 

todos os esforços numa projeção máxima do seu território.

OS SEGREDOS DA CAPITAL 
DO TURISMO RURAL

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO
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Mark Silveira



“É condição que todas 
as pessoas tenham água 
Canalizada em casa”
Para o presidente da autarquia de São Ro-
que do Pico, a questão do abastecimento 
de águas é uma preocupação fundamen-
tal no desenvolver do trabalho de qual-
quer autarca ao serviço de uma comuni-
dade. “Considero que, nos dias de hoje, é 
condição essencial que todas as pessoas 
tenham água canalizada nas suas casas 
e, mais importante ainda, que essa água 
seja de qualidade. O nosso concelho foi re-
conhecido com a atribuição do Selo de 
Qualidade da Água para Consumo Huma-
no e, apesar de algumas redes e tubagens 
se encontrarem um pouco ultrapassadas, 
não deixamos de fazer uma aposta neste 
sentido. Derivado a esse facto, temos al-
guns problemas relativamente às perdas 
e torna-se urgente fazer uma atualização 
e recuperação dessa mesma rede de 
águas. Claro está que essas obras só se-
rão possíveis com os apoios advindos dos 
fundos comunitários, pois os Municípios, 
por si só, não têm capacidade para proce-
der a esses trabalhos, recorrendo, unica-
mente, ao orçamento municipal. A candi-
datura já foi submetida e aprovada e, em 
breve, procederemos ao abastecimento 

de água na última grande zona do conce-
lho que ainda não foi alvo dessa obra. Se-
guimos atentos e temos uma preocupa-
ção constante com esta matéria, prova 
disso são os méritos que nos têm vindo a 
ser reconhecidos a esse nível”. 

Criação de incubadora 
de empresas é alavanca 
para investimento
Uma vez mais recorrendo ao apoio dos 
fundos comunitários, a Câmara Munici-
pal de São Roque do Pico tem vindo a di-
recionar uma grande aposta no convite à 
criação e fixação de novas empresas.  
Como explica o autarca deste concelho 
da ilha do Pico, “houve uma primeira 
questão que, desde logo, abraçámos e 

para a qual direcionámos um grande in-
vestimento. Estamos, por isso, numa fa-
se bastante avançada para a concretiza-
ção de uma incubadora de empresas, 
uma espécie de ninho empresarial desti-
nado a acolher empresas jovens que ma-
nifestem a vontade de dar os seus pri-
meiros passos. Esta obra será iniciada 
dentro de pouco tempo e, para isso, esta-
mos a reabilitar um edifício que se encon-
trava devoluto e que servirá de base para 
este centro. Ao mesmo tempo que recu-
peramos património, estamos a criar 
uma série de sete gabinetes com vista à 
instalação de sete novas empresas”, an-
seia. Quando atingirem o crescimento e 
autonomia suficiente, essas empresas 
poderão adquirir as suas próprias instala-

ções e ceder o espaço ocupado na incu-
badora a outras novas firmas e projetos 
que possam surgir, ou até mesmo a em-
presas já estabelecidas e que se encon-
trem em fase de crescimento e, nesse 
sentido, necessitem de um maior espa-
ço. “A nossa atuação ao nível empresarial 
tem-se focado na criação de condições e 
incentivos para que as empresas possam 
prosperar. Esse caminho está a ser inicia-
do com a criação desta incubadora de 
empresas e também com a infraestrutu-
ração do nosso parque empresarial”, 
conclui Mark Silveira. 

Atrasos no Portugal 2020
impediram concretização 
de obras
Dentro do programa de apoio dos fun-
dos comunitários destinado a Portugal, 
existe um subprograma incidente nas 
ilhas dos Açores. No âmbito dos Açores 
2020, o Município de São Roque do Pico 
dispõe de algumas candidaturas aprova-
das e outras que se encontram em pro-
cesso de submissão e aprovação. “É ver-
dade que notámos um atraso muito 
grande no que respeita às aprovações e 
submissão dos nossos projetos e candi-
daturas, e é por essa via que este qua-
dro se tem vindo a prolongar no tempo, 
sem grande concretização. Obviamente, 
esse atraso no desenrolar dos proces-
sos e burocracias veio condicionar a 
nossa ação, e muito”, lamenta o presi-
dente. Acrescenta ainda que a exigência 
nos processos de candidatura é maior 
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neste quadro de apoio pelo que “exigiu, 
em muitos casos, estudos profundos e 
complexos, com mapeamentos prévios 
de todas as condições inerentes ao pro-
jeto. Esta é uma matéria que só agora 
começa a alcançar uma velocidade-cru-
zeiro”. Relativamente aos principais pro-
jetos submetidos pela autarquia, estes 
relacionam-se com a questão do abaste-
cimento de águas e com a captação de 
novos furos para abastecimento domés-
tico. Em fase de preparação, “temos 
uma empreitada de reabilitação urbana 
cuja candidatura está prestes a ser sub-
metida, para além das referidas apostas 
no setor empresarial e que vão de en-
contro ao quadro de apoio comunitário”.

São Roque do Pico – 
Capital do Turismo Rural
A vertente do turismo tem vindo a ser 
uma máxima levada ao extremo nas 
ilhas do arquipélago dos Açores pelo que 
a ilha do Pico não é exceção. No conce-
lho de São Roque do Pico esta é uma te-
mática tida em grande consideração e, 
para ela, é direcionado um contínuo in-
vestimento. Essencialmente nos últimos 
anos, os Açores têm vindo a abrir as 
suas portas ao continente e também 
além-fronteiras. Desse facto, Mark Silvei-
ra retira grandes vantagens e considera 
que vale a pena aprofundar bem toda es-
sa questão relacionada com o turismo, 
“pois entendo que o desenvolvimento da 
nossa região, da nossa ilha e do nosso 
concelho passa por uma projeção ao ní-
vel turístico”. São Roque do Pico tem, por 
isso, uma marca registada não só a nível 
regional mas ao nível de todo o país: a 
Capital do Turismo Rural. “Essa tem sido 
a nossa principal imagem de marca e é 
por esse caminho que temos vindo a ten-
tar alavancar e projetar o nosso territó-
rio. Marcamos presença assídua ao nível 
da Bolsa de Turismo de Lisboa e, este 
ano, fomos a única entidade dos Açores 
a participar na FIT – Feira Ibérica de Tu-
rismo, na Guarda”, orgulha-se o autarca. 

Este reconhecimento de São Roque do 
Pico enquanto Capital do Turismo Rural 
baseia-se no facto do concelho dispor de 
um edificado e património bastante anti-
go e que começou a ser alvo de recupe-
ração, adaptando-se, assim, para fins de 
turismo rural. “Esse facto teve uma acei-
tação excelente por parte de quem nos 
visitava e dele advém uma série de van-
tagens uma vez que, ao mesmo tempo 
que era recuperado um edificado devolu-
to e em ruínas, não estávamos a interfe-
rir na nossa paisagem, o que poderia 
acontecer com a construção de grandes 
unidades hoteleiras que viriam descara-
terizar o nosso cenário natural e ter um 
impacto ambiental negativo”, elucida o 
edil. A título de exemplo, numa única fre-
guesia do concelho, existem disponíveis 

quase 200 camas, o equivalente a um 
grande hotel. Por sua vez, “este é um ne-
gócio mais rentável e com menos impac-
tos sociais e ambientais, pois falamos de 
pequenas empresas familiares que se 
dedicam a esta atividade”. 
Claro está que foi preocupação da autar-
quia reforçar outras áreas que comple-
mentam uma boa dormida. “As pessoas 
que nos visitam têm também de comer 
bem e, nos últimos anos, temos sentido 
uma grande melhoria ao nível da oferta 
gastronómica com novos espaços a sur-
gir e de grande qualidade. Para além da 
boa cama e da boa mesa, trabalhamos 
uma outra componente que se relaciona 
com um bom programa de animação tu-
rística. Aliada à Capital do Turismo Rural, 
criou-se um programa chamado de Living 

Traditions, uma vez que o nosso turismo 
rural tem a ver com a nossa tradição de 
alojamento. Este programa distribui-se 
pelos cinco dias úteis da semana e cada 
dia pode ser dedicado a uma diferente 
atividade. Os turistas podem passar um 
dia a acompanhar os processos de cons-
trução naval, outro dia na queijaria a 
apreciar a produção do queijo artesanal 
de pasta mole. Podem ir à adega acom-
panhar o processo de apanha das uvas 
ou da transformação da aguardente e de 
igual forma também a produção do nosso 
artesanato. Foi possível, assim, conjugar 
uma boa dormida, uma boa gastronomia 
e uma boa ocupação. Queremos propor-
cionar qualidade a todos os níveis aos 
nossos turistas e já se denota um cresci-
mento significativo nesta matéria”, afir-
ma o presidente da câmara. 

Candidatura 
ao próximo quadriénio
“Em primeiro lugar, desempenho esta 
função com grande orgulho e satisfação 
por poder fazer algo pela minha terra”, 
diz Mark Silveira quando questionado 
acerca das suas motivações para um pró-
ximo mandato. “Atendendo a que estes 
primeiros anos foram dedicados a um 
reequilíbrio financeiro, todo o conjunto de 
processos que temos estado a preparar 
ainda não é visível em termos de edifica-
do e obra. Espero, por isso, que os próxi-
mos anos possam ser dedicados à con-
cretização de todos os projetos que sub-
metemos para aprovação no âmbito dos 
fundos comunitários nunca esquecendo 
outras obras, não elegíveis nesses 
apoios, e que a autarquia promoveu atra-
vés da sua capacidade de adquirir auto-
nomia financeira. Destaca-se aqui uma 
obra de proteção da orla costeira na fre-
guesia de Prainha e a construção de uma 
piscina oceânica inserida na ruralidade 
da nossa paisagem. A minha grande mo-
tivação é continuar a fazer o que for ne-
cessário para que a minha terra se conti-
nue a desenvolver”, remata o edil. 
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“AS PESSOAS QUE NOS VISITAM TÊM TAMBÉM  
DE COMER BEM E, NOS ÚLTIMOS ANOS,  
TEMOS SENTIDO UMA GRANDE MELHORIA  
AO NÍVEL DA OFERTA GASTRONÓMICA COM NOVOS 
ESPAÇOS A SURGIR E DE GRANDE QUALIDADE” 



► O município da Madalena, na ilha do  
Pico, nos Açores, foi eleito Cidade do Vi-
nho 2017. É nesse sentido que, durante o 
referido ano, tem recebido os maiores 
eventos nacionais, que dizem respeito à 
vitivinicultura. A candidatura da Madale-
na destacou-se pela sua singularidade, 
evidenciando um território de caraterísti-
cas únicas, e pela Paisagem da Cultura 
da Vinha da Ilha do Pico, Património da 
Humanidade pela Unesco, que a conside-
rou uma das mais complexas estruturas 
criadas pelo ser humano. Também a re-
presentatividade e evidente crescimento 
da cultura dos vinhos tem potenciado ati-
vidades relacionadas com o enoturismo 
e que, desse modo, reforçam a marca 
‘Madalena, Capital dos Açores da Vinha e 
do Vinho’. Com este eco, terão lugar na 
Madalena distintos eventos, como é o ca-
so da Enoteca Itinerante, a Eleição Ra-

inha das Vindimas e as respetivas galas 
de abertura e de encerramento dos dife-
rentes certames. 
José Soares tem 54 anos e, em 2013, foi 
eleito presidente da Câmara Municipal 
da Madalena, estando no seu primeiro 
mandato. Desde logo, reconheceu que 
este era um município de pequena di-
mensão, mas com grande potencial para 
chegar além-fronteiras, e foi por essa via 
que encetou uma série de trabalhos e 
projetos. “Dia após dia continuamos a 
trabalhar, arduamente, e a fazer aquilo 
que projetámos no nosso compromisso 
eleitoral. O nosso concelho precisava de 
desenvolvimento e esse mesmo implica-
va que fosse definida, em primeiro lugar, 
a requalificação da vila. Queremos dar 
mais vida ao nosso centro urbano e, a 
partir daí, cativar à visita de turistas e 
também proporcionar aos locais uma me-
lhor qualidade de vida. Temos o objetivo 
de fazer com que a Madalena seja cada 
vez mais apelativa dado que já o é, pela 
sua excelente localização”, diz o autarca. 
Algumas obras de requalificação estão 
concluídas, outras tantas foram submeti-
das a concurso no âmbito do programa 
de apoio do Portugal 2020. 

Educação merece 
apoio permanente
No que diz respeito ao setor da educa-
ção, este foi alvo de grande investimento 
no atual quadriénio. José António Soares 

explica que, a esse nível, “foram dados 
diversos apoios, como por exemplo, na 
questão dos transportes. A câmara muni-
cipal assume o compromisso de se res-
ponsabilizar e comparticipar peos trans-
portes das crianças para as escolas, per-
correndo, desse modo, todas as fregue-
sias do concelho da Madalena. Para além 

disso, foram melhoradas as estruturas 
de algumas das escolas e, em parceria 
com o Governo Regional dos Açores, foi 
criada uma nova estrutura para a escola 
primária. 
A autarquia é ainda parceira da Escola 
Profissional do Pico, instalada na Mada-
lena. Nessa base foi levada a cabo a re-

A Madalena é um concelho integrante da ilha do Pico, no 
arquipélago dos Açores. O município foi eleito Cidade do Vinho 

2017 e virá a acolher, nesse sentido, diversos certames ao longo 
do ano, fazendo da Madalena o principal núcleo da vitivinicultura 

em Portugal. Para além da paisagem e da cultura da vinha, muitas 
outras são as singularidades deste território, que se assume como 

um importante polo, sendo alvo de investimento nas matérias da 
formação académica e também do ponto de vista empresarial. 

José António Soares, que agora termina o seu primeiro mandato, 
enquanto presidente da Câmara Municipal da Madalena,  

faz o balanço deste quadriénio, em entrevista ao Empresas+®.

PELOS RECANTOS 
DA CIDADE DO VINHO

MUNICÍPIO DA MADALENA

VI

José António Soares



qualificação de uma parte da escola, que 
se tem revelado como uma excelente 
oportunidade para jovens estudantes, re-
gistando um elevado índice de emprega-
bilidade. Nesta escola é proporcionada 
uma formação de excelência e, por essa 
via, conseguimos criar mais-valias e cap-
tar alunos vindos, inclusive, de outras 
ilhas do arquipélago”. 
A Câmara Municipal da Madalena de-
sempenhou ainda um importante papel 
na criação do Centro Local de Aprendiza-
gem da Universidade Aberta, que veio 
proporcionar uma oportunidade de exce-
lência para aqueles jovens que preten-
dam uma formação ao nível superior 
mas que não são detentores de possibi-
lidades financeiras que lhes permitam 
estudar fora da sua zona habitacional. 
“A criação desse centro local constitui 
um motivo de grande orgulho pois, se 
não fosse dessa forma, alunos com 
grandes capacidades não iriam concreti-
zar uma licenciatura. Também damos 
apoios no que respeita à propina aos 
alunos que estudam fora, e tentamos, 
sobretudo, promover uma maior e me-
lhor formação académica”, diz o edil. 
“Lançámos ainda um projeto com o Gru-
po Desportivo do Salão Recreativo dos 
Toledos, uma entidade com um salão, 
que foi totalmente equipado, em parce-
ria com a autarquia. Fizemos a requalifi-
cação de todo o edifício, colocámos uma 
série de equipamentos necessários para 
que as crianças se instalassem lá, onde 
funciona um ATL”. 
“O concelho da Madalena é um território 
pequeno e nós entendemos que estas 
obras só se tornam possíveis através de 
uma estreita relação entre a autarquia e 
as diversas instituições. Só assim é pos-
sível proporcionar todos estes cuidados”. 

“Queremos promover 
qualidade de vida”
Para as mães, é dado um apoio e incenti-
vo à natalidade para contemplar as pri-
meiras necessidades básicas no cuidado 
do bebé, com kits de apoio inseridos no 
programa Madalena Bem Me Quer. Por 
outro lado, existe uma franja da popula-
ção da Madalena, que merece especial 
atenção: os idosos. “Criámos os projetos 
MadalenAbraça e Madalena Abraça 
Mais, que abrangem todas as camadas 
da população, promovendo, em particu-
lar, um envelhecimento ativo das nossas 
gentes. Apoiamos os seniores na aquisi-
ção de medicamentos e acompanhamo-
-los nas idas ao médico. Queremos ser 

uma entidade próxima desta camada vul-
nerável e promover a sua constante inclu-
são”, explica José Soares. 
Celebram-se as festas e assinalam-se 
eventos e atividades que promovem um 
envelhecimento ativo, num apoio cons-
tante e acompanhamento por parte dos 
técnicos da autarquia com o convite à 
participação dos idosos nos diferentes 
eventos “para que se sintam parte inte-
grante da nossa sociedade”. 

Rede de abastecimento de águas
é investimento prioritário
“Relativamente ao abastecimento de 
água, dispomos de um território coberto 
quase na sua totalidade. Temos uma 
candidatura aprovada no âmbito dos 
fundos comunitários e, em breve, será 
adjudicada essa obra para a requalifica-
ção de grande parte da rede de água. Foi 
feito um grande trabalho no sentido de 
proporcionar água de qualidade para os 

habitantes da Madalena. O abasteci-
mento de água não chegava a todas as 
partes do concelho e passou a chegar. 
Foi um investimento preponderante. Va-
mos, dessa forma, levar a cabo essa em-
preitada para requalificar uma parte da 
rede de abastecimento de água do con-
celho. É importante esta obra para me-
lhorar não só a qualidade como também 
a distribuição da água, diminuindo as 
perdas”, como explica o autarca. No que 
respeita às perdas, tem sido feita uma 
identificação das zonas onde se regista 
uma maior quantidade de perdas para 
que se solucione essa problemática. 
“Registamos ainda perdas. Nesse senti-
do temos feito um trabalho muito locali-
zado e temos conseguido melhorar, nun-
ca deixando de investir”. 

“A captação de empresas
é fundamental”
Também no âmbito do programa de apoio 
dos fundos comunitários, o Município da 
Madalena dispõe de uma candidatura 
para a requalificação da zona industrial 
do concelho. “É um parque empresarial 
instalado no centro da nossa vila e, como 
tal, queremos requalificá-lo para que fi-
que com um aspeto mais urbano. Em si-
multâneo, iremos criar um ninho de em-
presas para incentivar à criação de novas 
firmas para que os jovens possam tam-
bém dar os primeiros passos, enquanto 
empresários. Por outro lado, com parcei-
ros, criámos uma zona comercial junto à 
câmara municipal, onde estão já instala-
das duas empresas. Queremos que se 
instalem mais e também isso permitirá a 
criação de novos postos de trabalho, ge-
rando oportunidades”, diz o presidente. 
Diversas entidades estrangeiras têm vin-
do também a investir na ilha do Pico e, 
por consequência, na Madalena. “Exis-
tem alguns projetos no âmbito do investi-
mento ao nível do turismo, como é o caso 
de projetos hoteleiros, que vão revolucio-
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“CRIÁMOS OS PROJETOS MADALENABRAÇA  
E MADALENA ABRAÇA MAIS, QUE ABRANGE  
TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO MAS,  
EM PARTICULAR, PROMOVE UM ENVELHECIMENTO 
ATIVO DAS NOSSAS GENTES”



nar o concelho, por completo. Temos já 
alguns, que se estão a desenvolver e ou-
tros que, em breve, terão lugar e irão mar-
car a diferença na nossa zona. Os proje-
tos de enoturismo, por exemplo, têm-se 
revelado uma grande aposta por parte de 
empresas externas ao nosso território”.
 
Portugal 2020 
“A nossa expetativa com o quadro de 
apoios comunitários era que, efetivamen-
te, tivéssemos uma maior disponibilidade 
financeira para podermos investir na Ma-
dalena. Há muita burocracia associada ao 
quadro atual e isso impediu que procedês-
semos a investimentos que considerá-
mos, desde logo, essenciais. As autar-
quias, apenas com o recurso ao orçamen-
to municipal não têm qualquer hipótese 
de levar a cabo obras de maior dimensão. 
O Portugal 2020 será, de facto, uma ala-
vanca para poder desenvolver o município 
e é disso que estamos à espera”, diz o pre-
sidente da autarquia, que dispõe de uma 
série de candidaturas para aprovação. 
Obras como a total requalificação do cen-

tro da vila e da rede de abastecimento de 
águas são projetos, que se encontram já 
aprovados e apenas à espera do sinal ver-
de por parte do Tribunal de Contas para 
que possam avançar. 

Turismo e cultura 
marcam a Madalena
Nos setores do turismo e da cultura, o au-
tarca José António Soares afirma a sua 
máxima no sentido em que acredita que 

a capacidade hoteleira da Madalena irá 
crescer exponencialmente. “A nossa res-
posta em termos de turismo irá ser conti-
nuamente melhorada e acreditamos que 
dispomos de todas as condições para 
bem receber e para manter as pessoas 
por cá. Queremos ter um crescimento 
sustentado mas, sobretudo, proporcionar 
uma resposta de qualidade. 
No que concerne à cultura, considero que 
esse é um dos pontos fortes do concelho 

da Madalena, que investe fortemente na 
criação de áreas culturais como é o caso 
do Auditório da Madalena, uma estrutura 
com capacidade para 400 pessoas e que 
servirá de palco para muitos espetáculos 
e atividades relacionadas com a cultura. 
Existem também muitas associações pre-
sentes no nosso município e destacam-se 
aquelas que estão ligadas à música, como 
é o caso das bandas filarmónicas. Faze-
mos um esforço para que haja coopera-
ção e parceria entre a autarquia e as diver-
sas associações. Só assim se criam opor-
tunidades”, remata José António Soares. 

Foco no próximo quadriénio
O presidente da Câmara da Madalena 
tem um historial ligado à política do con-
celho que despertou desde cedo pelo 
que, aos 19 anos, José António Soares 
foi eleito presidente da Junta de Fregue-
sia da Madalena. “Nasci, cresci e vivi 
nesta vila e, por isso, sinto enorme von-
tade de fazer algo mais pelo concelho. 
Era necessário mudar a Madalena, jun-
tar as pessoas e fazer com que se sin-
tam motivadas para viver e trabalhar na 
sua terra. Queremos ter uma Madalena 
boa para nós, boa para as gerações fu-
turas e também para quem nos visita. 
Acreditei e acredito que o nosso conce-
lho está no caminho certo e, com uma 
nova candidatura, será possível concre-
tizar todos os projetos que, ao longo dos 
últimos quatro anos, estivemos a recla-
mar para o nosso território. Não é possí-
vel fazer tudo de uma só vez e é certo 
que temos vindo a aproveitar os apoios 
de que dispomos. Não vamos parar”, re-
mata o edil. 
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► A situação financeira do Município 
não poderia deixar de ser uma das pri-
meiras questões em análise. “A situação 
financeira do Município da Praia da Vitó-
ria é de boa saúde, fruto do rigor, trans-
parência e cuidado na implementação 
de projetos geradores de bem-estar co-
munitário, mas tendo sempre presente a 
necessidade da sua reprodutividade 
presente e futura. Em 2013, renovei o 
meu mandato – o último – à frente dos 
destinos do Município. A visão e linha de 
ação manteve-se, fruto da convicção cla-
ra das necessidades a colmatar no âm-
bito de um processo de desenvolvimen-
to iniciado em 2005, cujo enfoque foi e 
sempre é cada munícipe, que vemos co-

mo pessoa e não como um mero número 
estatístico. Aliás, é essa matriz que nos 
distingue ao longo destes 12 anos de 
governação: uma câmara apostada em 
garantir a melhor qualidade de vida dos 
praienses, construindo um concelho on-
de apetece e vale a pena viver e em que 
cada medida e ação tem uma preocupa-
ção humanista. É, em meu entender, es-
te o fruto das sucessivas vitórias eleito-
rais por larga maioria, assim como o fac-
to, comprovado nos últimos censos, de o 
concelho da Praia ser dos poucos na re-
gião onde a população cresceu, quer na 
cidade quer no espaço rural”, começa 
por esclarecer o autarca.

Uma estratégia bem definida
“Se nos dois mandatos anteriores, a 
ação municipal centrou-se na infraestru-
turação comunitária, reforçando a proxi-
midade dos serviços e das estruturas 
em cada espaço, no presente mandato, 
quer por via da crise económica quer do 
forte impacto negativo decorrente do 
downsizing da presença militar america-
na na Base das Lajes - com impacto ne-
gativo de 30% do PIB local -, a estratégia 
municipal assentou em dois vetores: 
programas de apoio social e ao emprego 
de curto prazo, capazes de mitigar os 
efeitos primários da dupla crise atrás re-
ferida e uma estratégia de médio e lon-
go prazo capaz de relançar a economia 
local, assente num ecossistema de em-
preendedorismo e inovação, gerador de 
atratividade empresarial e de investi-
mento externo e capaz de garantir opor-
tunidades de emprego sustentável. A in-
cubadora Praia Links [a primeira a inte-
grar a rede regional de incubadoras] é o 
polo dinamizador dessa estratégia, 
orientada para o apoio não só de novos 
projetos, mas também das empresas 
existentes e, em paralelo, para a conso-
lidação de uma mentalidade empreen-
dedora nas novas gerações e para a for-

mação de recursos humanos, de acordo 
com as necessidades locais. 
Ao mesmo tempo, a nossa ação centrou-
-se num conjunto de projetos que visam 
o aproveitamento das potencialidades 
locais, do agrocomercial ao mar, passan-
do pelo turismo, com particular incidên-
cia nas sinergias possíveis com duas 
das maiores infraestruturas logísticas 
na região – o Aeroporto das Lajes e o 
porto comercial da Praia – localizadas 
no nosso território.
A nossa maior batalha institucional tem 
sido libertar a Praia da Vitória dos cons-
trangimentos decorrentes do uso militar 
da Base das Lajes e de parte da baía [a 

maior do arquipélago]. Temos apresenta-
do diversas soluções com vista à liberta-
ção de áreas nestes locais ou do uso par-
tilhado das mesmas, para que a compo-
nente civil possa desenvolver projetos 
empresariais orientados para a exporta-
ção e para o aproveitamento da localiza-
ção geoestratégica do concelho, no meio 
do Atlântico Norte, entre a Europa, as 
Américas e África”, sublinha Roberto 
Monteiro.

A bandeira da educação
O edil do Município da Praia da Vitória 
acredita que o futuro do concelho reside 
na educação.

Roberto Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Praia 
da Vitória desde 2005 esteve à conversa com o Empresas+®, 

analisando os seus 12 anos enquanto autarca deste 
concelho açoriano.

O fecho de um ciclo de sucesso
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
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“Neste âmbito, estreitaram-se as liga-
ções e sinergias com os estabelecimen-
tos de ensino, avançamos com um vasto 
plano de requalificação e dinamização 
da rede escolar no concelho e, ao mes-
mo tempo, com um projeto integrado 
orientado para colmatar as áreas e com-
ponentes formativas sem ação nas es-
colas. Foram criados projetos de forma-
ção para o inglês, as ciências e as novas 
tecnologias junto dos mais novos, por 
exemplo. Avançamos com uma vasta re-
de de espaços para explicações e apoio 
a crianças e jovens com necessidades 
especiais de aprendizagem. Através do 
projeto Reabilitação na Comunidade ga-
rantimos o apoio de uma equipa multi-
disciplinar de apoio a crianças e jovens, 
projeto esse que nos permitiu o prémio 
Município do Ano em 2016, fruto da ex-
celência, visão e resultados consegui-
dos com esse projeto”, nota.
Ao nível infraestrutural, além da requali-
ficação da rede escolar, foi concretizada 
a rede de pavilhões desportivos no con-

celho, ampliando substancialmente as 
capacidades para a prática de atividade 
física nas escolas e, nesse âmbito e da 
prevenção para a saúde dos mais pe-
quenos, o executivo avançou, em parce-
ria com as autoridades de saúde, o pro-
grama de diagnósticos de saúde ao nível 
da visão, obesidade, audição e nutrição, 
que resultou na redução das taxas de in-
cidência nestas áreas no concelho. Atra-
vés do regulamento municipal de bolsas 
de estudo, a autarquia apoiou várias 
centenas de jovens praienses na obten-
ção de uma licenciatura ou de um curso 
técnico-profissional.
O autarca faz ainda questão de explicar 
que todos estes projetos são avaliados 

anualmente, sendo ajustados consoan-
te as necessidades.

A atenção à população idosa
Faz parte da matriz de ação deste Mu-
nicípio a orientação permanente para 
as faixas populacionais mais frágeis. 
“Sempre foi essa a minha visão para to-
da a estratégia municipal para a tercei-
ra idade, que se consubstancia, em pri-
meira instância, com a rede municipal 
de Centros Intergeracionais de Conví-
vio, espaços disponíveis em cada fre-
guesia com capacidade e um plano de 
atividades dinâmico capaz de oferecer 
as respostas que esta comunidade pre-
cisa e, ao mesmo tempo, desafia-la a 

outras ações e atitudes, nunca esque-
cendo que defendemos que cada idoso 
deve – até ao limite do possível - residir 
junto da sua família, sendo um cidadão 
ativo na sua comunidade.
Ao mesmo tempo, para lá dos progra-
mas de incentivo a uma terceira idade 
ativa e com práticas de saúde e exercí-
cio, fomos implementando inúmeros 
projetos geradores destas dinâmicas, 
do Carnaval Sénior, aos passeios pelas 
ilhas, aos projetos intergeracionais que 
unem escolas e centros de convívio, pa-
ra que os mais velhos passem o seu sa-
ber e as nossas tradições aos mais no-
vos, entre outros”, declara Roberto 
Monteiro. 

Plano Estratégico 
de Desenvolvimento 
Local Praia da Vitória 2020
Desde logo, foi definido, em parceria 
com as forças vivas do concelho, o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Local 
Praia da Vitória 2020, que traduz as 
orientações de desenvolvimento, onde 
os setores do agrocomercial, do mar, do 
turismo, da tecnologia e produções arte-
sanais locais são estratégicos.
“Neste âmbito, foi implementada a Es-
tratégia Praia Links – que tem como po-
lo a incubadora de negócios, onde, além 
da promoção do empreendedorismo jo-
vem, estão integrados o programa muni-
cipal de dinamização empresarial, orien-
tado para os negócios existentes, o pro-
grama de atração de investimentos ex-
ternos - focado em missões de promo-
ção das potencialidades locais nos EUA, 
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“FOMOS 
IMPLEMENTANDO 
INÚMEROS PROJETOS 
GERADORES DESTAS 
DINÂMICAS, DO 
CARNAVAL SÉNIOR, 
AOS PASSEIOS PELAS 
ILHAS, AOS PROJETOS 
INTERGERACIONAIS 
QUE UNEM ESCOLAS E 
CENTROS DE CONVÍVIO, 
PARA QUE OS MAIS 
VELHOS PASSEM O SEU 
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TRADIÇÕES AOS MAIS 
NOVOS”



no Brasil e no continente português -, a 
consolidação da rede de acolhimento 
empresarial, o Programa VitÓria, orien-
tado para o apoio, animação e dinamiza-
ção do comércio tradicional local, e os 
diversos programas de simplificação ad-
ministrativa, ao qual se junta o plano 
municipal de dinamização e promoção 
de negócios, onde a componente dos 
benefícios fiscais e isenção de taxas as-
sume maior visibilidade. Em paralelo, o 
Município, através de uma equipa espe-
cializada liderada diretamente por mim, 
apoia e acompanha todos os projetos de 
investimento no concelho de maior di-
mensão e promove um conjunto de fei-
ras empresariais ao longo do ano, que 
são a montra do nosso comércio e teci-
do empresarial e produtivo”, destaca.

Portugal 2020: 
uma oportunidade
Além de toda a Estratégia Praia Links, 
foi aprovada a candidatura Praia Smart 
City, que, através de várias ações, torna 
a cidade e o concelho em territórios que 
beneficiam das novas tecnologias. “Está 
também em fase de aprovação final um 
conjunto de projetos do Plano Integrado 
de Regeneração Urbana Sustentável, 
que vão desde a requalificação e recon-
versão para a atividade económica e tu-
rística de diversos espaços municipais, 
passando pelo prolongamento pedonal 
da marginal da cidade, entre outros. Es-
tão também em fase de apreciação as 
candidaturas para reforço da capacida-
de operacional da proteção civil munici-
pal, do reforço da eficiência energética 
na rede municipal, da ampliação das in-
fraestruturas de acolhimento empresa-
rial no concelho e do reforço da oferta 
turística municipal”, explica o presidente 
a propósito dos projetos integrados no 
quadro comunitário Portugal 2020.

Produção artística local
“A nossa aposta forte foi a consolida-
ção de uma estratégia que permitisse a 
formação e experimentação na produ-
ção artística local e que se reforçou 
com a Academia de Juventude e das Ar-
tes da ilha Terceira, localizada na Praia 
da Vitória.
Das Festas da Praia [o maior cartaz fes-
tivo do concelho] ao Outono Vivo [a 
maior feira literária da região], passando 
pelo programa cultural gerido pela au-
tarquia, operacionalizado no Auditório 
do Ramo Grande e nas Ondas Culturais, 
apostamos num conceito em que as 

nossas tradições convivem com a van-
guarda da produção nacional e/ou inter-
nacional, oferecendo produtos e oportu-
nidades não só para o público local co-
mo também para quem nos visita.
No lazer, além de todos os trilhos pedes-
tres no concelho e da vasta e ampla re-
de de espaços de lazer – caso dos pas-
seios marítimos – destaco com especial 
atenção a rede de zonas balneares do 
concelho, que usufruiu do maior número 
de bandeiras azuis e de galardões inter-
nacionais nos Açores”, afirma.

Praia da Vitória: 
uma oportunidade turística
Natureza, mar e cultura. São estes os 
três pilares da oferta turística de Praia 
da Vitória.

“Natureza potenciada, por exemplo, pe-
los vários trilhos pedestres locais ou pe-
los pauis da Praia e que são hoje um es-
paço obrigatório para birdwatching. Mar 
potenciado, por exemplo, pelo incremen-
to da náutica de recreio, usufruindo da 
maior baía protegida do arquipélago e 
de uma rede de zonas balneares única. 
E cultura potenciada, por exemplo, pelas 
Festas da Praia, que alia tradição e atua-
lidade musical e artística; pelo Outono 
Vivo, pela promoção do nosso Carnaval, 
do Espírito Santo, da Festa Brava, da Ar-
quitetura do Ramo Grande, ou mesmo 
da nossa forte ligação à Música, quer 
por influência da presença americana 
ou da forte dinâmica das bandas filar-
mónicas locais. Todos estes atrativos 
englobam-se numa hospitalidade que 

faz parte da identidade das mulheres e 
homens da Praia da Vitória, cujas portas 
estão sempre abertas a quem nos visi-
ta”, sublinha o edil, deixando o convite 
ao conhecimento das potencialidades 
do concelho.

12 anos de sucesso
A terminar 12 anos à frente da Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, Roberto 
Monteiro deixa agora uma mensagem 
de esperança e confiança no futuro à po-
pulação local. 
“Nos últimos 12 anos, houve capacida-
de de elevar este concelho a novos pata-
mares de desenvolvimento, sendo as 
pessoas o centro da ação municipal. 
Acredito que essa matriz continuará 
com futuros executivos municipais”.
Antes de terminar, o autarca faz ainda 
questão de abordar o assunto mais perti-
nente, na sua visão, de momento: a ur-
gência de a Praia da Vitória poder benefi-
ciar em pleno das infraestruturas que es-
tão no seu território. “Caso do porto e do 
aeroporto e a urgência deste concelho 
ser também beneficiado diretamente pe-
lo uso de parte do seu território por uma 
força militar estrangeira, particularmente 
em termos ambientais, pela utilização 
dos seus recursos naturais, pelos custos 
decorrentes da ação estrangeira - áreas 
ilegais de génese urbana, exigência de 
análises suplementares e regulares aos 
aquíferos, servidão militar terrestre, en-
tre outros -, urbanísticos, a lei da servi-
dão militar terrestre afeta o desenvolvi-
mento de uma ampla parcela territorial 
deste concelho, entre outras questões.
Aqui, a solução passa pela assunção 
destas questões diretamente por parte 
da República, entendendo-se depois 
com os EUA, ou a exigência da primeira 
perante estes como contrapartida pelo 
acesso sem limites a esta parte do terri-
tório português. Este é o grande desafio 
que se nos coloca”, termina Roberto 
Monteiro. 
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► Tem nome de vila mas é uma das loca-
lidades com mais expressão de toda a 
Região Autónoma dos Açores. Vila Franca 
do Campo pertence à ilha de São Miguel 
e ocupa uma área de 78 quilómetros 
quadrados, divididos por seis freguesias. 
É uma vila pacata que se distingue pelo 
seu magnífico património edificado e na-
tural, com o seu conhecido Ilhéu de Vila 

Franca, distinguido na década de 90 co-
mo uma reserva natural, que atrai milha-
res de visitantes à região.
Nos últimos anos, o concelho de Vila Fran-
ca do Campo teve um desenvolvimento 
considerável e é hoje uma das localidades 
de maior referência da região dos Açores. 
Coube a Ricardo Rodrigues dirigir o Muni-
cípio nos últimos quatro anos. À conversa 
com o edil, apresentamos a situação do 
município na atualidade.
Vila Franca do Campo era manifestamen-
te um município endividado aquando a 
chegada do edil à câmara municipal.  
A dívida representava um valor conside-
rável sendo mesmo a segunda autarquia 
mais endividada do país. Foi essa a prin-
cipal razão que motivou Ricardo Rodri-
gues a candidatar-se à câmara munici-
pal. Sendo ele um filho da terra, quis fa-
zer algo mais por aquela que o viu cres-
cer. “Quis antes de mais pôr as contas 
em dia, objetivo já concretizado. Nós tí-

nhamos um histórico de pagamentos a 
fornecedores que precisavam de ser pa-
gos num prazo de três anos e neste mo-
mento estamos a pagar, segundo os últi-
mos dados estatísticos, em apenas um 
dia. Portanto, houve aqui um esforço sig-
nificativo por parte do nosso executivo ca-
marário em colocar o Município com as 
contas regularizadas. Podemos dizer que 
nos encontramos agora com uma situa-
ção financeira desafogada e felizmente 
não nos falta dinheiro para aqueles que 
são os nossos compromissos, conseguin-
do ao mesmo tempo ajudar os nossos 
concidadãos, na medida do possível”, re-
fere o autarca.

Um município atento 
ao desenvolvimento humano
No que se refere ao setor da educação 
propriamente dito, na Região Autónoma 
dos Açores, o próprio Governo Regional, 
dispõe da sua tutela. Assim sendo, as 

competências da autarquia no que a esta 
área diz respeito, são mais limitadas, 
mas não é por isso que o Município de Vi-
la Franca do Campo deixa de acompa-
nhar o seu desenvolvimento. Em termos 
de obras, as construções que deviam ter 
sido feitas, ocorreram no decorrer do últi-
mo mandato e por isso o atual executivo 
voltou-se para outras áreas já estabeleci-
das na sua candidatura. “Apostamos na 
colaboração com as escolas no sentido 
de combatermos o insucesso escolar e o 

Regularizar as contas do Município e estabilizar a sua situação financeira foram as principais 
prioridades do edil Ricardo Rodrigues neste seu primeiro mandato à frente da Câmara Municipal  

de Vila Franca do Campo. Estes objetivos foram praticamente conseguidos e o Município beneficia 
agora de algum desafogo para a concretização de alguns investimentos em prol dos cidadãos  

e do desenvolvimento do próprio território.

Um município 
com uma gestão de referência

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO
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absentismo, e demos aqui passos bas-
tante significativos. Os últimos dados que 
temos são muito interessantes na medi-
da em que conseguimos reduzir para me-
tade os números impressionantes do in-
sucesso escolar do concelho. Promove-
mos várias ações de formação, solicitan-
do a presença de alguns peritos, alguns 
deles até internacionais, e conseguimos 
obter frutos muito interessantes para a 
redução deste valor. Investimos mais na 
valorização dos estudantes, participando 
pessoalmente, por exemplo, nas assem-
bleias das escolas e acompanhando de 
forma muito particular a evolução dos 
progressos que se têm verificado”, nota 
Ricardo Rodrigues.
Quanto à questão da terceira idade, no 
concelho existe uma Santa Casa da Mi-
sericórdia que dispõe de várias valên-
cias, nomeadamente um lar. A esse ní-
vel, a autarquia usufrui de uma certa 
tranquilidade “porque todos os traba-
lhos estão muito bem encaminhados. 
Temos também centros de dia em todas 

as freguesias que ocupam as pessoas já 
reformadas durante o dia e aquelas que 
precisam de um acompanhamento pes-
soal por dependências várias têm o 
apoio da Santa Casa da Misericórdia 
com serviços de apoio domiciliário e es-
truturas residenciais que correspondem 
particularmente às necessidades dos 
utentes”, conta o edil.
Sobre a temática da descentralização 
de competências, que surge na sequên-
cia destas áreas em particular, Ricardo 
Rodrigues mostra-se disponível para co-
laborar quer com o Governo Regional 
quer com o Poder Central na aquisição 
de novas competências. Mas ressalva 
que, esta descentralização, deve vir 
acompanhada com os recursos financei-
ros suficientes.

Um Município com capacidades 
para o investimento
A nível empresarial, o concelho de Vila 
Franca do Campo dispõe de um parque 
industrial que neste momento tem a sua 

capacidade esgotada. “A nossa intenção 
é ampliar esse mesmo parque e para is-
so, aguardamos os trâmites da candida-
tura que submetemos para procedermos 
a essa mesma ampliação. Já temos o 
projeto, temos os lotes, já reunimos com 
os empresários e já temos em conta as 
suas necessidades para planificar o pro-
jeto consoante as necessidades, portan-
to está tudo muito bem encaminhado, 
aguardamos apenas a chegada dos fun-
dos comunitários”, adianta o presidente.
Quanto ao tecido empresarial já existen-
te, o concelho dispõe de uma unidade in-
dustrial centenária. Trata-se de uma fá-
brica de conservas de atum que tem a 
sua distribuição tanto a nível nacional co-
mo a nível internacional. Para além disso, 
como é comum em toda a ilha de São Mi-
guel nas localidades mais rurais, desta-
ca-se a produção de leite e ainda a doça-
ria típica de Vila Franca do Campo, as 
Queijadas da Vila, muito apreciadas pe-
los visitantes da região.

O turismo natural e religioso
convida a uma visita
Vila Franca do Campo é dos concelhos 
mais expressivos da ilha de São Miguel. 
Por essa mesma razão, dispõe de um pa-
trimónio edificado muito interessante, 
designadamente o religioso, a título parti-
cular, cuja arquitetura é também ela im-
ponente. Muitas das suas igrejas são 
classificadas e são detentoras de um es-
pólio singular. Contudo, um pouco por to-
da a Região Autónoma dos Açores, é im-
possível não reparar no magnífico patri-
mónio natural, que contempla cada turis-
ta que a visita. Em Vila Franca do Campo 
existem algumas belezas naturais como 
é o caso do Ilhéu de Vila Franca. Trata-se 

de uma pequena ilha vulcânica, com uma 
piscina natural de água salgada, revesti-
da por uma diversidade muito grande de 
plantações, onde nidificam muitas aves 
que vêm sobretudo da América do Sul. 
Este ilhéu é uma reserva natural que não 
tem qualquer tipo de cultura ou atividade 
extrativa, sendo um ponto de grande 
atratividade turística. Existe ainda outras 
referências como a Lagoa do Fogo, a La-
goa do Congro e ainda as magníficas 
praias que não são muito comuns na ilha, 
e que só aqui existem pelo menos seis.

Um mandato inacabado
“Quando nos candidatamos temos sem-
pre ideias e projetos vários para o conce-
lho. Quatro anos são insuficientes para 
que consigamos pôr tudo em prática. Es-
pero sinceramente que possa dar conti-
nuidade a este mandato para concretizar 
os projetos que temos pendentes. O pri-
meiro mandato foi feito numa ótica de re-
gularização das contas e estabilização fi-
nanceira e, embora tenhamos feito al-
guns investimentos, quero ter oportuni-
dade de ver concretizados novos proje-
tos”, conclui o edil. 
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► O Município da Ribeira Grande tem 
cerca de 32 mil habitantes e é, no pano-
rama nacional, o concelho mais jovem 
do país ao nível da média de idade da 
população. Fazendo jus a estes dados, 
Alexandre Gaudêncio é um dos autarcas 
mais jovens do país. Com apenas 30 
anos, chega aos comandos do Municí-
pio, assumindo o compromisso de o con-
duzir durante os quatro anos de manda-
to. Aquando a sua chegada, deparou-se 
com uma situação financeira algo com-
plicada. “Estávamos a caminhar para 
um saneamento financeiro. A autarquia 
tinha-se socorrido a um plano de apoio à 
economia local e portanto isso dá conta 
da situação grave em que nos encontrá-
vamos”. As despesas da câmara munici-
pal eram consideravelmente superiores 
às receitas, o que obrigou o edil a tomar 
um conjunto de medidas que contrarias-

sem a atual conjuntura. “Resolvemos re-
tirar do passivo financeiro da câmara 
uma parceria que tínhamos com uma 
empresa municipal. Extinguimos essa 
empresa, e conseguimos alienar a parti-
cipação pública. Daí retiramos de ime-
diato 16 milhões de euros de um passi-
vo que rondava os 30 milhões, e que 
neste momento está a rondar os dez mi-
lhões de euros”, conta Alexandre Gau-
dêncio. Isto significa que, nos últimos 
quatro anos, o Município conseguiu re-
duzir significativamente a dívida, man-
tendo os impostos municipais no valor 
mais baixo possível permitido por lei.

Um Município atento 
ao desenvolvimento social
Sendo este o município mais jovem do 
país, é natural que o setor da educação 
ocupe aqui um lugar de destaque. No que 
a esta área diz respeito, a autarquia tem 
em desenvolvimento vários projetos ex-
tracurriculares nas escolas do primeiro 
ciclo, aquelas que estão abrangidas pe-
las suas competências, e tem destacado 
anualmente uma verba no seu plano e or-
çamento para a realização de pequenas 
manutenções do parque escolar. “Investi-
mos sobretudo em projetos que possam 
enriquecer, por um lado, a aprendizagem 
dos alunos e que, por outro lado, propor-
cionem a integração das crianças na so-
ciedade. Como exemplo disso, temos a 
nossa rede de centros de atividades dos 

tempos livres que não existia no municí-
pio, e só durante este mandato abrimos 
14 novas unidades em parceria com as 
instituições do município, abrangendo 
um total de 400 pessoas e 40 postos de 
trabalho”, conta o presidente. Para além 
deste, existe um outro projeto exemplar 
que se prende com a educação empreen-
dedora, onde o Município tem ido a todas 
as escolas do concelho do primeiro ciclo 
ensinar as crianças sobre o que é o em-
preendedorismo para que lhes possa vir 
a ser útil no futuro.
Para o público da terceira idade, a autar-
quia reservou ao longo deste mandato 
vários projetos em parceria com as insti-
tuições do concelho, para promover o 

envelhecimento ativo da população. 
“Neste momento temos protocolos que 
permitem que as instituições possam 
usar as instalações públicas gratuita-
mente para a prática de várias ativida-
des. Para além disso, em várias alturas 
do ano, promovemos alguns momentos 
de convívio com a terceira idade, porque 
para nós é muito importante que as pes-
soas possam sair do seu ambiente nor-
mal e interagir umas com as outras”. 
Mais recentemente, o Município ence-
tou um projeto de teleassistência que já 
está implementado no concelho da  

A Ribeira Grande é um dos principais concelhos da Região Autónoma dos Açores, dada a sua 
dimensão e densidade populacional. À semelhança de outras localidades do arquipélago, dispõe de 

uma diversidade paisagística única, e é aqui que podemos encontrar, por exemplo, uma das sete 
maravilhas do país na categoria de praia selvagem, a Lagoa do Fogo. Por detrás de todo este 

património natural, há uma dinâmica fascinante no concelho que foi considerado o mais jovem a nível 
nacional. Nos últimos anos, e por força do crescimento turístico na região, o Município da Ribeira 

Grande tem apostado fortemente naqueles que são os principais contributos para o seu 
desenvolvimento: a população e o turismo.

Um Município atento 
ao desenvolvimento 
económico e social
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Ribeira Grande, que procura combater o 
isolamento das pessoas e prestar apoio 
sempre que necessário.

Turismo como motor 
do desenvolvimento 
Económico
Atendendo ao fluxo turístico existente na 
ilha desde a mais recente liberalização 
do espaço aéreo, o Município tem estado 
bastante focado na captação de investi-
mento para o concelho, sobretudo priva-
do, tornando-o assim mais atrativo para 
quem o visita. De facto, o turismo é o 
principal motor de desenvolvimento eco-
nómico do concelho e aquilo que mais se 
tem verificado é que a maioria dos even-
tos realizados são o principal fator de 
atração, para além do restante patrimó-
nio existente. “Quando decorre algum 
evento na Ribeira Grande, temos a preo-
cupação de juntar os empresários à me-
sa, preparar um programa que é previa-
mente apresentado aos comerciantes 
que depois vão complementando com 
iniciativas próprias, e com isto consegui-
mos que o nosso tecido empresarial te-
nha uma voz ativa na vida do município”. 
O município da Ribeira Grande traçou 
um plano neste sentido, e esse tem-se 

revelado o principal investimento muni-
cipal. “Com este plano conseguimos ter 
a noção daquilo em que somos bons, 
menos bons e onde podemos efetiva-
mente melhorar. Esta análise no início 
do mandato foi muito importante para 
podermos balizar os nossos investi-
mentos nesta área. Uma das coisas 
com que nos deparamos foi com o bai-
xo número de camas no concelho. Te-
mos neste momento registadas 450 ca-
mas ao nível da hotelaria, o que é pou-
co na atual conjuntura. Estamos a ca-

nalizar a nossa ação na área do turismo 
e da cultura para que possamos ser um 
concelho com mais notoriedade e, feliz-
mente, esta estratégia tem dado resul-
tado porque já conseguimos captar 
mais investimentos privados ao nível 
da hotelaria”, nota o edil.
Ainda em relação a este setor, o Municí-
pio traçou uma outra estratégia, com a 
programação antecipada dos eventos no 
concelho. Com estas programações, por 
exemplo, consegue estar presente na 
BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, a pro-

mover o concelho e todos os seus aconte-
cimentos que decorrem ao longo do ano.
Alienado ao turismo, surge sempre a 
questão do emprego e, de facto, um difi-
cilmente sobrevive sem o outro. “Na  
Ribeira Grande ainda se vive muito o fla-
gelo do desemprego, embora nos últi-
mos anos tenha havido um decréscimo 
deste problema. A nossa principal preo-
cupação com esta atração de investi-
mentos é possibilitar a criação de em-
prego no concelho e, para nós, é funda-
mental que sejam os privados a ter essa 
iniciativa. A nós cabe-nos promover o 
concelho mostrando as nossas poten-
cialidades”, nota o autarca.

Um trabalho com continuidade
Prestes a terminar o seu primeiro man-
dato, Alexandre Gaudêncio sublinha que 
o trabalho iniciado há quatro anos não 
está concluído, e por isso manifesta a 
sua vontade de continuar. “Há uma série 
de projetos que queremos implementar 
e que só agora estão a ser iniciados. 
Queremos obviamente dar continuidade 
aos mesmos”, no sentido de dinamizar 
cada vez mais o concelho e torná-lo uma 
das principais referências da Região  
Autónoma dos Açores. 
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