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► Armindo Jacinto assume assim este 
novo desafio, na sequência da sua elei-
ção no passado dia um de outubro, com 
uma percentagem de 61.8% dos votos. 
Uma notável maioria absoluta. Antes de 
ser reeleito presidente da Câmara Munici-
pal de Idanha-a-Nova, apresentou a sua 
candidatura com base na continuidade 
de uma estratégia na qual acredita en-
quanto autarca. Dizia-nos em tempos 
que, se fosse reeleito, o seu principal ob-
jetivo passaria por motivar os idanhenses 
a acreditarem na sua terra, no seu futuro 
e a serem eles próprios os agentes de mu-
dança, transmitindo confiança e otimismo 

às empresas, às associações e institui-
ções e a toda a população do concelho.
Dezassete dias após a sua reeleição, a 
missão do autarca mantém-se, tendo si-
do a mesma evidenciada durante o seu 
discurso de tomada de posse, que não foi 
indiferente à tragédia que assolou o país 
na sequência dos incêndios que vitima-
ram dezenas de portugueses.
“Este dia é-nos particularmente feliz e 
triste. Feliz porque acreditamos no futuro 
e somos otimistas e estamos cá para tra-
balhar e acreditamos, sobretudo, que a 
nossa terra tem de ser uma terra de futu-
ro e de oportunidades. Estamos tristes 

porque lamentamos a perda de 41 portu-
gueses na sequência dos incêndios que 
assolaram a zona Centro do país”.  
O autarca aproveitou ainda a oportunida-
de para referir que, no que diz respeito a 
esta matéria e a outras da mesma natu-
reza, a autarquia disponibilizou desde já 
o seu contributo junto do Governo “no 
sentido de serem criadas medidas, con-
juntamente com outros agentes e muni-
cípios deste país, fundamentais para 
contornarem cenários dantescos e o 
descontínuo abandono de dois terços do 
território nacional. São medidas que de-
vem investir seriamente na prevenção e 

no desenvolvimento de políticas de ocu-
pação económica e humana do mundo 
rural. Só desta forma conseguiremos re-
duzir o risco elevado de incêndios des-
controlados, provocados também pelas 
alterações climáticas, bem como outro ti-
po de tragédias naturais e de origem hu-
mana com consequências mais negati-
vas. Todos, e cada um de nós individual-
mente, temos um papel fundamental no 
nosso dia a dia para inverter estas situa-
ções drásticas”, salienta.
“É nesta perspetiva que Idanha-a-Nova 
tem nos próximos anos o desafio de con-
tinuar a investir na coesão económica e 

O executivo camarário do 
Município de Idanha-a-Nova, 

encabeçado por Armindo 
Jacinto, tomou posse no 

passado dia 18 de outubro, 
pelas dez horas, no salão 

nobre da câmara municipal. 
Cumpre agora o seu segundo 

mandato, dando assim 
continuidade às políticas de 

desenvolvimento e coesão 
territorial, algumas delas 
iniciadas por si, e outras 

iniciadas pelos seus 
antecessores.

Mais quatro anos 
de compromissos 
em prol da população

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

Armindo Jacinto
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social, na criação de riqueza e emprego, 
e na criação de condições e qualidade de 
vida aos idanhenses de todas as idades. 
Só assim, criando expectativas positivas 
para as populações, é possível inverter o 
processo de desequilíbrio populacional, 
inverter os fluxos migratórios, inverter a 
desertificação de modo a fixar mais popu-
lação e reduzir o fator de envelhecimento 
das populações”.
Armindo Jacinto fez ainda de questão de 
referir, no seu discurso de tomada de 
posse, a expressa evolução do concelho 
no panorama nacional. “Idanha-a-Nova 
tem registado nos últimos anos indicado-
res positivos por parte do Instituto Nacio-
nal de Estatística no que se refere à inver-
são do fluxo migratório, ao aumento do 
número de alunos desde o berçário ao 
Ensino Superior, ao aumento do número 
de novas empresas por ano, ao aumento 
do número de filhos por mulher em idade 
fértil registando por isso o nono lugar dos 
308 municípios”.
As questões sociais e económicas desen-
volvidas até ao presente também mere-
ceram destaque no seu discurso. “Nos úl-
timos quatro anos investimos fortemente 
na educação, na segurança, na saúde, 
na habitação, na cultura e na ação social. 
Proporcionamos condições e qualidade 
de vida para as populações idanhenses. 
Apostamos ainda na captação de investi-
mento, na criação de riqueza e emprego 
no concelho para aqui fixar economia e 
população. Para tal seguimos o rumo da 
qualificação e da especialização, aposta-
mos na economia verde, na inovação e 
no empreendedorismo. Nos últimos qua-
tro anos investimos fortemente na dife-
renciação de Idanha-a-Nova e no seu re-
conhecimento a nível nacional e interna-
cional”, refere o autarca, acrescentando 
ainda que todos estes investimentos só 
foram possíveis graças à continuidade de 
um conjunto de políticas desenvolvidas 
pelos autarcas antecessores “a quem 
agradeço em nome de todo o concelho, o 
empenho e a dedicação”.

Armindo Jacinto acrescentou que este ca-
minho “só foi possível numa estratégia de 
eficiência coletiva com a colaboração dos 
idanhenses, das nossas empresas, das 
associações e instituições. O povo de Ida-
nha-a-Nova concedeu-nos uma maioria 
clara para governar os destinos deste 
concelho nos próximos quatro anos. Aqui 
estamos com todos os idanhenses para 
trabalhar na continuidade de uma política 

de coesão económica e social com as 
pessoas e para as pessoas. Continuare-
mos a lutar por uma Idanha solidária e in-
clusiva. Fomos ouvindo durante a campa-
nha eleitoral os idanhenses por todo o 
concelho e aqui estamos disponíveis na 
câmara municipal, em conjunto com a as-
sembleia municipal e as juntas de fregue-
sia, para ir ao encontro das preocupações 
que nos manifestaram, desde os proble-

mas mais simples aos mais complexos, 
investindo por isso numa estratégia de 
desenvolvimento sustentado para todo o 
nosso concelho. Somos dos que acredita-
mos no futuro do concelho e do país, pelo 
que aqui fica o compromisso do nosso 
empenho neste mandato para muito tra-
balhar, e para fazer desta nossa terra, 
uma terra de oportunidades para todos 
nós e para as gerações vindouras”.

Na aldeia histórica de Monsanto registou-se 
um aumento do número de alunos neste ano letivo
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Uma palavra do Presidente 
da Assembleia Municipal
Na tomada de posse, foram várias as in-
dividualidades que estiveram presentes 
no salão nobre da câmara municipal, a 
representarem as várias entidades e ins-
tituições do concelho e de concelhos vizi-
nhos. A nova assembleia municipal to-
mou também posse neste dia e, no dis-
curso do seu presidente, João Dionísio, 
são evidentes as palavras de apoio e 
confiança depositada no executivo ca-
marário reeleito.
“Constatamos que os idanhenses, numa 
grande maioria, voltaram a acreditar e 
sufragar as apostas do Partido Socialis-
ta. Tal como fizemos há quatro anos, vol-

tamos a percorrer todos os lugares e 
ruas do concelho a ouvir as populações, 
as suas queixas, angústias e anseios. 
Ouvimos muitas propostas para melho-
rar o que estava menos bem. Este tem 
sido, na minha modesta opinião, o gran-
de trunfo do Partido Socialista: ouvir as 
populações e estar ao seu lado mesmo 
em situações em que a conversa não 
nos era favorável. Temos nesse aspeto 
um bom mestre, o presidente da Câmara 
Municipal de Idanha-a-Nova, Armindo Ja-
cinto, que é um exemplo de trabalho, 
responsabilidade e proximidade às po-
pulações. O resultado do dia das elei-
ções é compensador disso mesmo. Que-
ro deixar um forte abraço a todos aque-

les que, com o Partido Socialista, fize-
ram este caminho. Somos um concelho 
mais reconhecido onde cada vez se 
criam mais e melhores condições de vi-
da para se viver com qualidade e com 
dignidade. Com todos, as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, as 
Misericórdias, a Escola Superior de Ges-
tão, o Agrupamento de Escolas, os Bom-
beiros, o Corpo Nacional de Escutas e to-
das as instituições desportivas e cultu-
rais do concelho. Queremos mais, certa-
mente, e esta vai ser a nossa grande res-
ponsabilidade e o mote deste mandato. 
Não deixamos de ser solidários com o 
fim da campanha, queremos e devemos 
continuar a sê-lo.

Como presidente da Assembleia Munici-
pal, estou em crer que todos os deputados 
municipais trabalham e apresentam pro-
postas para o engrandecimento do nosso 
concelho. Temos divergências mas são sa-
lutares e democráticas. Iremos retomar a 
realização das assembleias nas freguesias 
em que ainda não o fizemos. Sinto pes-
soalmente uma grande honra e um grande 
orgulho em representar o concelho de Ida-
nha-a-Nova. Cada vez me convenço mais 
que se não formos nós a lutar pelos nos-
sos direitos, pelo reconhecimento enquan-
to cidadãos de pleno direito de um Portu-
gal cada vez mais assimétrico, ninguém o 
fará. Estamos cá e é essa a nossa obriga-
ção. A democracia autárquica, bem viva e 
representada, 41 anos depois de eleitos os 
nossos primeiros presidentes de câmara, 
é sinonimo de desenvolvimento local com 
trabalho e responsabilidade social. 
Ao nosso presidente da Câmara Municipal 
digo: se o que fizeste e fizemos até agora 
mereceu o reconhecimento dos nossos 
conterrâneos, é porque foi bem feito. 
Constato há muito tempo a sua entrega na 
procura de soluções para o desenvolvi-
mento do concelho”. Terminou referindo 
que todas as conquistas que vão conse-
guindo têm, sem dúvida alguma, a marca 
desta autarquia. 
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► António Bota foi pela segunda vez elei-
to para assumir o cargo de presidente da 
Câmara Municipal de Almodôvar. Com 
um registo de mais de 66% dos votos e 
uma das maiores subidas face às ante-
riores eleições de 2013 a nível nacional, 
António Bota revela os segredos para a 
confiança depositada em si por parte dos 
seus eleitores. “Nós trabalhamos em prol 
da população. O nosso trabalho, meu e 
do executivo que liderei durante estes 
quatro anos, foi estar do lado das pes-
soas. Procuramos em todos os momen-
tos respeitar as pessoas e as necessida-
des de cada um, sem colocar impedimen-
tos no desenvolvimento local no sentido 
de favorecer todos em conjunto e não 
apenas partes”, explica o autarca. Este 
reconhecimento deve-se, ainda, na opi-
nião de António Bota, ao facto de ter sido 
sempre um presidente de todos os almo-
vadorenses. “Não olhei a cores, a religião 

nem a partidos, olhei simplesmente para 
o facto de serem do concelho e terem o 
direito, como qualquer um, sem descurar 
o interesse global e desenvolvimento lo-
cal e regional”, acrescenta. 
Segundo António Bota, todos esses fato-
res foram fulcrais para os resultados 
apresentados nas últimas eleições autár-
quicas. No entanto, salienta o trabalho di-
recionado para as pessoas e o envolvi-
mento de toda a comunidade nesse ca-
minho. Ao mesmo tempo, considera que 

a sua presença, e o facto de se ter assu-
mido como um autarca da nova geração, 
foram dois fatores de igual relevo. “Nós 
olhamos para as pessoas com olhos no 
futuro e essas foram as razões da nossa 
vitória”, afirma António Bota. 

RESULTADOS DE EXCELÊNCIA 
António Bota afirma-se com um dos presi-
dentes de câmara com maior votação a 
nível nacional e com um maior aumento 
percentual face às eleições autárquicas 

de 2013. “Eu acho que a população viu 
em nós e na nossa equipa capacidade de 
gestão de implementação e execução de 
projetos. Viram ainda uma coisa muito 
importante, que foi honestidade, simplici-
dade e humildade para enfrentar os pro-
blemas. Nós nunca retiramos credibilida-
de dos projetos, responsabilizamo-nos 
pelas falhas que tivemos nos últimos 
quatro anos e apresentamos o que va-
mos fazer no futuro”, explica o presiden-
te. Para António Bota a simplicidade e o 
facto de assumirem um compromisso 
com a população, foi o fator chave para 
os resultados de excelência. “Claro que 
agora temos uma responsabilidade 
acrescida pelo facto de termos uma 
maioria totalmente absoluta e é um moti-
vo de muito orgulho, mas é igualmente 
motivo de preocupação, porque é propor-
cional ao número de votos que tivemos”, 
acrescenta o autarca. 

Almodôvar é uma vila do 
distrito de Beja. Nesta vila 

alentejana muitos são os 
espaços gastronómicos, os 

espaços culturais e as histórias 
por contar. A sua evolução tem 

sido uma constante e quiseram 
os almovadorenses entregar 

uma vez mais a gestão 
autárquica da câmara 

municipal a António Bota.  
É com base nos pilares da 

honestidade, seriedade  
e simplicidade que o autarca 

pretende continuar a servir  
a população.

CRESCER COM HONESTIDADE, 
SERIEDADE E SIMPLICIDADE

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

António Bota
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“NÃO OLHEI A CORES, A RELIGIÃO NEM A 
PARTIDOS, OLHEI SIMPLESMENTE PARA O FACTO 
DE SEREM DO CONCELHO E TEREM O DIREITO, 
COMO QUALQUER UM, SEM DESCURAR O 
INTERESSE GLOBAL E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL E REGIONAL”

Os autarcas mais votados



FORTE APOSTA NA AÇÃO SOCIAL
O atual presidente da Câmara Municipal 
de Almodôvar está agora no decorrer do 
seu segundo mandato. Fazendo uma re-
trospetiva ao seu primeiro mandato, afir-
ma que os últimos quatro anos de ges-
tão estiveram centrados nas “pessoas, 
na inovação e em projetos direcionados 
para colmatar as necessidades do con-
celho. Não nos preocupámos apenas 
com projetos de teor ou importância po-
lítica, mas antes com aqueles projetos 
que faziam falta às pessoas. Pequenos 
ou grandes, foram aqueles que as pes-

soas nos disseram que lhes faziam fal-
ta”, revela António Bota. No meio de to-
das as soluções procuradas pelo Municí-
pio, o presidente destaca essencialmen-
te todos os projetos desenvolvidos no 
âmbito da ação social. “Trabalhamos 
muito no apoio direto à comunidade e 
no apoio a cada pessoa. Conhecemos as 
pessoas pelo seu nome e pelas suas ne-
cessidades. Sabemos onde moram, sa-
bemos aquilo que é preciso e no que po-
demos ajudar. Fomos realmente premia-
dos pela nossa dedicação e pela nossa 
atenção”, afirma António Bota. 

LIMITAÇÕES NO ÂMBITO 
dO PORTUGAL 2020
Questionado sobre o atual quadro co-
munitário Portugal 2020, o autarca afir-
ma que ainda não viu frutos desse qua-
dro. “Começou a ser falado em 2013, 
começamos a ver alguns avisos a saí-
rem à pressa, mas de facto há uma falá-
cia muito grande relativamente ao Por-
tugal 2020. A maior parte dos grandes 
projetos mapeados nunca chegaram a 
ser vistos cá fora. Agora, surge a neces-
sidade de executar e vem a falha que é 
fazer projetos à pressa sem haver uma 
estratégia para que eles sirvam a nossa 
comunidade num plano lógico. Vamos 
esperar pelo programa que nos serve a 
nós e aos que nos seguem. Eu segui os 
projetos que estavam em curso e quem 
vier depois de mim irá seguir os projetos 
que nós temos em curso. Fazer projetos 
à pressa para cumprir com as percenta-
gens do 2020 não importa. Importa 
contribuir para o desenvolvimento na-
cional e essa estratégia tem que ser tra-
balhada agora”, explica o atual presi-
dente da Câmara Municipal de Almodô-
var. “Eu deixei de ser do Partido Socia-
lista para ser do partido de Almodôvar, 
do partido das pessoas. O PS foi a mi-
nha base de trabalho e é a minha ideo-
logia política, mas a minha política de 
atuação é o concelho de Almodôvar”, 
conclui. 

“NÃO ACREDITO 
NA DESCENTRALIZAÇÃO”
“Eu não acredito na descentralização, 
não acredito nesses termos”, afirma o 
presidente. Na opinião do autarca, os ter-
mos propostos não trarão os resultados 
esperados. “Têm que ser avaliadas as ne-
cessidades de uma série de áreas à mi-
nha volta. Eu não tenho condições técni-
cas na câmara para gerir uma área da 
qual eu não tenho as noções mínimas de 
conhecimento. Eu acredito que a descen-
tralização venha passo a passo para as 
câmaras e que este mandato será de 
descentralização do poder, mas há áreas 
que nós não temos conhecimento nem 
vamos ter nos próximos mandatos”, 
acrescenta. António Bota refere ainda 
que: “quem está mais perto conhece os 
problemas, pode apresentar soluções, 
mas não consegue resolver tudo”. 

VISÃO NO FUTURO
A iniciar um novo mandato, António Bota 
prevê algumas dificuldades que poderão 
surgir ao longo dos próximos quatro 
anos de gestão autárquica. “Uma delas 
é a probabilidade das câmaras recebe-
rem responsabilidades de gestão, sem 
que as mesmas sejam devidamente ava-
liadas para perceber em que estado es-
tão e qual o custo de manutenção e de 
implementação para servir a comunida-
de. Assim podemos falar do envelope fi-
nanceiro necessário para fazer, mas fa-
zer bem feito, pois nós vimos as pessoas 
todos os dias e o Governo não vê os ros-
tos de quem serve. Se o serviço não fun-
ciona bem, e se o Governo Central não 
disponibilizar o necessário para melho-
rar esse funcionamento, será o autarca 
que vai ter consequências diretas dessa 
falha. Outra dificuldade é a que se fará 
sentir se a situação face aos fundos co-
munitários se mantiver igual. Na minha 
região é complicado, porque nós depen-
demos muito dos investimentos e apoios 
comunitários para levar a região mais 
longe”, explica o autarca. Além destes 
desafios, António Bota depara-se com a 
grave situação do ambiente. “A cada ano 
que passa, temos mais dificuldade no 
que diz respeito à seca e às condições 
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climatéricas. Nós estamos inseridos 
num meio onde existem extremos. Te-
mos dificuldades de água e precisamos 
de reservas de água. Falta aqui uma bar-
ragem e eu vou lutar por ela. Falo da bar-
ragem de Oeiras. Oito anos não é muito 
tempo, mas temos que pôr o projeto a 
andar, pois se ele começar, quem vier a 
seguir vai conclui-lo. Estou confiante que 
o Ministério da Agricultura e o Ministério 
do Ambiente tenham visão de futuro pa-
ra o nosso Baixo Alentejo”, explica o pre-
sidente. 

ORGULHO NUM VOTO 
DE CONFIANÇA
António Bota revela-se orgulhoso pelo vo-
to de confiança que não deixa qualquer 
dúvida relativamente à vontade dos al-
movadorenses. No entanto, o autarca 
afirma que todo o sucesso se deve igual-
mente à excelente equipa que o acompa-
nha. “Estou muito orgulhoso por ter esco-
lhido a melhor equipa, sem eles nada dis-
to tinha sido possível. Tivemos uma sele-
ção para as freguesias extraordinária. Fi-
zemos um trabalho de quatro anos de 

serviço público que foi realmente impor-
tante. Defendemos sempre os projetos 
de interesse municipal e planeamos pro-
jetos que vão ao encontro das necessida-
des da nossa comunidade”, afirma o pre-
sidente. Na sua opinião, os resultados 
eleitorais são um voto de confiança que a 
população depositou em si e na sua equi-
pa. “Nós optamos sempre pela simplici-
dade e humildade que fazem parte de 
nós desde o início. Queremos trabalhar 
para as pessoas, melhorar, estar do seu 
lado, ouvir e executar”, termina.  
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PROJETAR 
OS PRODUTOS 
DE ALMODÔVAR
“Nós vamos em breve mudar a 
estratégia criativa do concelho no 
que diz respeito à produção dos 
nossos produtos e daquilo que é a 
nossa mais-valia, nomeadamente ao 
nível da gastronomia. Vamos tentar 
encontrar soluções que coloquem 
os nossos produtos nos diferentes 
mercados. A intenção passa por 
criar uma rede de distribuição 
internacional dos produtos de 
Almodôvar via Internet. O nosso 
objetivo passa por criar a marca 
Almodôvar para cimentar e mostrar 
a quem está lá fora que os nossos 
produtos podem lá chegar. Mas, 
vamos acima de tudo, respeitar 
os nossos produtores e criar 
melhores condições para o concelho 
implementar a plataforma logística 
junto da autoestrada, desenvolver 
projetos que dignifiquem o nome 
de Almodôvar e ajudar os nossos 
produtores a fazer parte deste 
concelho economicamente. Temos 
já um projeto pensado para futuro 
próximo”, afirma o presidente.



► Foi em entrevista ao Empresas+® 
que Pedro Ribeiro, atual presidente da 
Câmara Municipal de Almeirim, come-
çou por apresentar a situação financeira 
do Município e quais as linhas estratégi-
cas definidas para o contínuo desenvol-
vimento do mesmo: “Não posso dizer 
que na época [em 2013] o Município so-
fresse de precariedade financeira, no 
entanto, tínhamos uma dívida que eu 
entendia que necessitava de ser rapida-
mente reduzida. Tínhamos um conjunto 
de imposições e nestes últimos quatros 
anos baixamos a dívida de oito milhões 
e 300 mil para cinco milhões e 200 mil 
euros e, com isso tivemos uma folga que 
nos permitiu olhar para os próximos 
tempos de uma forma mais descansada. 
Existia um conjunto de obras estratégi-
cas que estavam pensadas há já algum 
tempo mas que ainda não tinham sido 

executadas. De certa forma, aquilo que 
fiz foi dar o corpo a uma série de ideias 
que já tinham um conjunto de anos, can-
didatá-las a fundos comunitários, e algu-
mas delas estão agora a começar. Fiz 
uma grande aposta também na proximi-
dade. Neste momento as questões eco-
nómicas, o turismo e a contínua aposta 
na divulgação do que existe de melhor 
no concelho, são linhas estratégicas que 
implementamos no início do nosso pri-
meiro mandato e que têm vindo a trazer 
grandes resultados. Isto é fruto do que-
rer estar e de querer resolver proble-
mas”, explica o autarca.

Intervenção 
na requalificação 
de centros escolares
Uma das principais preocupações de 
Pedro Ribeiro enquanto presidente da 

Câmara Municipal de Almeirim nos últi-
mos quatro anos, debateu-se com o se-
tor da educação. Em Almeirim é visível a 
grande oferta escolar, derivada da cons-
trução de novos centros escolares e da 
recuperação das escolas de primeiro ci-
clo. Dessas obras realizadas, o autarca 
explica que “duas grandes intervenções 
já foram efetuadas e restam ainda ou-
tras quatro. Temos também uma exce-
lente oferta na componente de apoio à 
família, isto é, depois do final das aulas, 
a preços sociais, temos um horário pro-
longado. Além disso temos um cuidado 
particular com as refeições escolares. 
Este cuidado é feito através de uma 
prestação de serviços de uma nutricio-
nista que acompanha diariamente as 
refeições dos alunos”, enumera. 
Além da aposta na educação, o autarca 
destaca ainda uma outra preocupação 

do Município e que vai ao encontro do 
apoio social à terceira idade. Destaca-
-se, neste sentido, o trabalho que visa 
promover o envelhecimento ativo da po-
pulação mais idosa. O concelho de Al-
meirim conta com duas universidades 
seniores, devidamente apoiadas pela 
câmara municipal, além do incentivo pa-
ra a prática do desporto, que une cerca 
de 400 pessoas. Já na vertente cultural, 
o recém-eleito presidente Pedro Ribeiro 
afirma não promover por norma, muitas 
festas. “Temos duas festividades impor-
tantes que são as festas na cidade e de-
pois ainda temos algumas festas que 
são realizadas nas freguesias. Em se-
tembro temos, por exemplo, o Festival 
da Sopa da Pedra. Contudo, nesses 
eventos nunca gastamos fortunas, faze-
mos os possíveis recorrendo a artistas 
locais e a um ou outro mais conhecido. 

O concelho de Almeirim 
revelou-se, nos últimos quatro 

anos, como sendo uma das 
autarquias de excelência de 

Portugal, quer ao nível 
financeiro, quer ao nível 

empresarial. O executivo 
camarário voltou a ser reeleito 
no passado dia um de outubro, 
com um aumento significativo 
dos votos, revelando por parte 

da população, não só a 
aprovação do trabalho 

desenvolvido entre 2013 e 
2017, mas também um voto de 

confiança, uma vez que suas as 
expetativas para os próximos 
quatro anos de mandato são 

cada vez maiores.

Quatro anos 
de dedicação a Almeirim

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Pedro Ribeiro
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Aquilo que depois fazemos durante o 
ano é a apresentação de uma programa-
ção cultural muito diversificada com es-
petáculos que vão desde stand up co-
medy, a música clássica, aos coros ou 
ao jazz. Temos vindo a promover uma 
oferta muita eclética que nos permita 
chamar vários tipos de pessoas e que to-
das se possam sentir representados. Foi 
o que fizemos e queremos continuar a 
fazer”, revela o presidente. Ainda na ver-
tente cultural, a autarquia tem em curso 
a recuperação de um edifício que repre-
sentará o multiusos do concelho.
Por outro lado, na vertente turística a 
aposta é muito centrada nos produtos 
locais. “A nossa estratégia passa pela 
promoção dos nossos produtos, ou seja, 
fazer uma divulgação maior. Queremos 
valorizar a gastronomia, o vinho, e pro-
ceder à certificação do melão que é um 
dos nossos ex-líbris. O que estamos a 
fazer é criar a possibilidade de isto ter 
valor acrescentado. Nós não queremos 
vender os produtos, queremos produtos 
de qualidade com valor acrescentado”, 
acrescenta Pedro Ribeiro. 

Defender a regionalização
Quando questionado sobre o tema da 
descentralização de competências, Pe-
dro Ribeiro assume não ter uma opinião 
muito favorável. “Eu sou um defensor 
da regionalização, que por sua vez é um 
conceito diferente. Considero que tudo 
o que se passou este verão no que diz 
respeito aos incêndios tem que ver com 

a falta de pessoas no território e a úni-
ca forma de devolvermos pessoas ao 
território é através da regionalização.  
A solução passa por ter alguém eleito 
com responsabilidades e que possa 
coordenar todos estes serviços da ad-
ministração descentralizada”, afirma o 
autarca. Pedro Ribeiro acrescenta ain-
da que, na sua opinião, a descentraliza-
ção traz consigo um problema grave. 
“Nós aceitamos a descentralização das 
escolas. Agora os alunos estão melho-

res, as instalações estão melhores, os 
funcionários estão melhores, tudo está 
melhor, menos as finanças da câmara 
municipal, que tem, entre aquilo que re-
cebe e aquilo que paga, uma diferença 
grande. A descentralização sempre ser-
viu para durante um ano ou dois estar 
equilibrada e depois disso o Estado 
Central livrar-se de determinados pro-
blemas que nós temos que assumir. Re-
ceberei a descentralização que a lei 
obrigar. Aquela que for tomada por op-
ção, não tenho intenções de assumir”, 
afirma Pedro Ribeiro.

Taxas de cobertura 
de água perto dos 100% 
Tal como na vertente social, Almeirim 
apresenta registos exemplares no que 
diz respeito à rede de abastecimento de 
água e saneamento, revelando uma ta-
xa de cobertura de água no concelho, de 
aproximadamente 100%. Em parceria 
com a Águas do Ribatejo, a Câmara Mu-
nicipal de Almeirim tem trabalhado nes-
te setor, alcançando uma taxa exemplar 
para aquilo que deve ser considerado o 
futuro de Portugal, relativo à gestão das 
águas. No que diz respeito à rede de sa-
neamento, Almeirim apresenta uma ta-
xa de cobertura na ordem dos 90% e 

desde 2009, quando a Águas do Ribate-
jo assumiu a gestão da água, é que se 
tornou possível maximizar os investi-
mentos que o Município não tinha capa-
cidade para executar sozinho.
Em entrevista ao Empresas+®, uma ou-
tra análise importante efetuada por Pe-
dro Ribeiro enquanto presidente da Câ-
mara Municipal de Almeirim, está rela-
cionada com o tecido empresarial no 
concelho. Nesse sentido o autarca indi-
ca que “nas conversas que tenho com 
muita gente, ninguém discute se quer 
mais ou menos apoio. Na verdade, as 
pessoas querem é celeridade. Temos al-
guns casos em que as pessoas solici-
tam serviços públicos, querem investir e 
em questões de ordenamento do territó-
rio, das legalizações da administração 
central fiquem definidos e eles saibam 
com o que podem contar. Os empresá-
rios querem é que os procedimentos se 
resolvam o mais rápido possível e esta 
resolução acontece graças à nossa dis-
ponibilidade em resolver os problemas. 
Às vezes há pormenores que são sim-
ples e se conseguirmos falar logo e com 
a proximidade que temos desenvolvido, 
conseguimos resolvê-los. Não sou de-
fensor de que as empresas devam ter 
derrama a custo zero. As empresas exis-
tem, têm que dar lucro e contribuir para 
a sociedade e a nossa função é criar 
condições para que eles possam ga-
nhar dinheiro”, afirma Pedro Ribeiro.

“Felizes pelo reconhecimento 
do nosso trabalho”
Nas últimas eleições autárquicas, decor-
ridas em outubro deste ano, o atual exe-
cutivo camarário alcançou um resultado 
histórico na Câmara Municipal de Almei-
rim, o que, na opinião de Pedro Ribeiro, 
vem trazer novas e maiores responsabi-
lidades. “Por um lado existe um senti-
mento de contentamento e felicidade fa-
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“A NOSSA ESTRATÉGIA PASSA PELA PROMOÇÃO 
DOS NOSSOS PRODUTOS, OU SEJA, FAZER UMA 
DIVULGAÇÃO MAIOR. QUEREMOS VALORIZAR 
A GASTRONOMIA, O VINHO, E PROCEDER À 
CERTIFICAÇÃO DO MELÃO QUE É UM DOS 
NOSSOS EX LIBRIS. O QUE ESTAMOS A FAZER É 
CRIAR A POSSIBILIDADE DE ISTO TER O VALOR 
ACRESCENTADO. NÓS NÃO QUEREMOS VENDER OS 
PRODUTOS, QUEREMOS PRODUTOS DE QUALIDADE 
COM VALOR ACRESCENTADO”



ce a este reconhecimento. Quando tra-
balhamos e vemos reconhecido o nosso 
trabalho, ficamos muito contentes. Ain-
da assim, tenho a consciência de que a 
responsabilidade é muito maior e muito 
dificilmente conseguiríamos um resulta-
do semelhante a este. O nosso objetivo 
é realmente continuar a trabalhar para, 
no caso de não conseguirmos um resul-
tado semelhante, pelo menos conseguir-

mos obter um muito próximo. Seja comi-
go, seja com quem cá estiver, e portanto 
hoje as pessoas que confiaram em nós, 
vão obviamente exigir mais por isso. 
Mas nós continuaremos a ser as mes-
mas pessoas, indo aos mesmos lado, re-

solvendo problemas, tentando tratar 
sempre daquilo que preocupa as pes-
soas, sejam as grandes obras, sejam as 
questões mais pequenas”.
Para este mandato, o desafio passa por 
manter o trajeto traçado há quatro anos. 

Com mais de dez milhões de euros apro-
vados em fundos comunitários, o Muni-
cípio investe na recuperação, nomeada-
mente do espaço urbano, junto à Praça 
de Touros de Almeirim onde se concen-
tra uma boa parte da restauração da 
tão famosa Sopa da Pedra, num projeto 
em parceria com o arquiteto Bruno Soa-
res. Ainda em conjunto com a Santa Ca-
sa da Misericórdia, a praça de touros 
está também a ser recuperada, com vis-
ta a ser um espaço comercial. Existe 
ainda a questão do desenvolvimento 
económico e de projetos entre a agroin-
dústria, a agricultura e energia, onde 
estão previstos mais de 100 milhões de 
euros de investimento.
Direcionado para o futuro do concelho, 
o autarca destaca ainda a importância 
da transparência e do cumprimento da 
legislação. Pedro Ribeiro deixa ainda 
uma última mensagem. “Aqui em Almei-
rim vamos continuar a trabalhar como 
até aqui e esperamos que no final deste 
mandato, os munícipes possam estar 
igualmente satisfeitos connosco e com 
o nosso trabalho”, conclui o autarca. 
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“AQUI EM ALMEIRIM 
VAMOS CONTINUAR A 
TRABALHAR COMO ATÉ 
AQUI E ESPERAMOS 
QUE NO FINAL 
DESTE MANDATO, OS 
MUNÍCIPES POSSAM 
ESTAR IGUALMENTE 
SATISFEITOS 
CONNOSCO E COM O 
NOSSO TRABALHO”



► Luís Dias assumiu novamente a presi-
dência da Câmara Municipal de Vendas 
Novas e consigo traz três projetos bem 
definidos. “Além de apostar na melhoria 
da higiene e limpeza urbana, na mobili-
dade das pessoas e qualidade de vida, 
vamos reforçar também a câmara muni-
cipal como meio de ação. Uma boa inter-

venção só pode ser feita com uma autar-
quia que investe em si própria”, explica o 
presidente. 
Durante os primeiros quatro anos de ges-
tão autárquica, Luís Dias afirma ter cum-
prido com os objetivos a que se propôs 
inicialmente, e o seu agora mais aprofun-
dado conhecimento autárquico, permite-
-lhe perceber melhor aquilo que ambicio-
na fazer. O seu segundo mandato está 
orientado para a resolução de determina-
dos problemas que ainda não tinha sido 
possível solucionar. Tratam-se daqueles 
que dizem respeito à qualidade de vida 
das pessoas no terreno. “Vamos fazer 
uma abordagem mais próxima das pes-
soas. Por uma cidade mais limpa, mais 
bonita, com mais e melhores acessos e 
sem aquilo que compromete a qualidade 
de vida da população. A nossa primeira 
grande aposta vai ao encontro daquele 

que é um dos problemas que tem vindo a 
aumentar no nosso país, ou seja, a higie-
ne e limpeza urbana. Temos vindo a sen-
tir um aumento de resíduos e alguma di-
ficuldade em trabalhar as mentalidades. 
Queremos muda-las, sensibilizando a po-
pulação e aumentando o efetivo opera-
cional da câmara”, revela Luís Dias. 
Um outro eixo de atuação da autarquia 
estará orientado para o aproveitamento 
do novo quadro comunitário, para a rea-
bilitação urbana e para o aumento da 
mobilidade sustentável. “Vamos intervir 
de forma a aumentar as condições e o 
conforto das pessoas para que muitos 
deles em vez de terem que andar de car-
ro, possam andar a pé em segurança. Es-
peramos aumentar a mobilidade das 
pessoas”, acrescenta. Foi também a pen-
sar nas pessoas que já foi criada a rede 
de transportes “+Perto”, permitindo mais 
e melhores ligações entre as diferentes 
zonas da cidade. 
Por último, o autarca irá intervir no eixo 
operacional da Câmara Municipal de 
Vendas Novas. “Nós apresentamos al-
guns problemas estruturais grandes que 
têm que ver com o envelhecimento do 
corpo ativo de colaboradores e a necessi-
dade de renovação da frota da câmara 
municipal. Portanto é necessário fazer 

aqui um investimento grande que vai do-
tar a autarquia de melhores meios para 
atuar junto da população”, termina. 

Uma opinião 
face ao quadro comunitário
A Câmara Municipal de Vendas Novas 
tem procurado canalizar os fundos do 
quadro comunitário para uma área que é 
o investimento empresarial. “Em Vendas 
Novas temos já mais de 30 milhões de 
euros aprovados para empresas. Isso 
significa a chegada de novas empresas 
para o concelho, algumas delas já em 
construção. Este investimento acabou 
por reforçar também as que cá tínha-
mos, que trabalhavam sobretudo com 
vista à internacionalização”, afirma Luís 
Dias. Na opinião do autarca, o quadro co-
munitário Portugal 2020 está a funcio-
nar mas, para as câmaras municipais re-
presenta um quadro pouco abrangente. 
“Ele existe no que respeita às áreas de 
atuação na reabilitação urbana e mobili-
dade, mas para a rede de abastecimento 
de água e esgotos em baixa não existe. 
Falamos de uma eficiência energética 
onde não se vêm grandes desenvolvi-
mentos. Falamos de infraestruturas, co-
mo estradas que, sem financiamentos, 
dificilmente conseguimos fazer com os 

Foi no distrito de Évora que o Empresas+® encontrou o 
Município de Vendas Novas. Uma cidade cheia de memórias, 

mas também de futuro que irá manter-se em evolução 
durante pelo menos os próximos quatro anos. É com os seus 

destinos entregues uma vez mais a Luís Dias, atual 
presidente da câmara, que a população se sente confiante 

quanto ao futuro da sua cidade. 

UM NOVO MANDATO 
A PENSAR NAS PESSOAS

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Luís Dias
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recursos que temos”, explica o edil. No 
entanto, acredita que o atual quadro co-
munitário será reaproveitado, “mas para 
ser implementado é preciso haver da 
parte das autarquias uma folga financei-
ra muito grande para suportar os investi-
mentos. É um quadro que apoia, mas 
condiciona. Estamos com algumas expe-
tativas para saber qual vai ser a renego-
ciação de 2018”, acrescenta. 

O que ficou por fazer?
Vários foram os projetos que o autarca 
gostaria de ter conseguido concretizar 
durante o seu primeiro mandato. No en-
tanto, salienta dois que espera ver reali-
zados durante os próximos quatro anos 
de gestão autárquica. É com uma visão 
plena daquilo que foi feito e daquilo que 
não conseguiu fazer que desenhou a sua 
estratégia. “Agora é necessário olhar pa-
ra o futuro e resolver os problemas que 
ainda não conseguimos. Mas identifico 
claramente a limpeza urbana como o 
grande projeto que temos para desenvol-
ver a curto prazo. Se falarmos de grandes 
obras há muitas que eu gostaria de ter 
feito e ainda não consegui. Na área des-
portiva ambiciono construir o campo de 
futebol em piso sintético que Vendas No-
vas não tem e somos um dos concelhos 
com mais aptidão desportiva. Portanto 
identifico este e ainda uma piscina de 25 
metros coberta como as principais gran-
des apostas para este mandato”, revela 
Luís Dias, entre outros projetos. 

“A nossa missão 
é resolver problemas”
A descentralização de competências tem 
vindo a ser um tema em debate na agen-

da do país. Na opinião do atual presiden-
te da Câmara Municipal de Vendas No-
vas, é quem está mais próximo das pes-
soas que consegue fazer um melhor tra-
balho. Em cada uma das necessidades 
que se fez sentir no município, a autar-
quia procurou reunir os meios necessá-
rios para as resolver. “Sempre que surgia 
um problema nós estávamos lá. Fosse na 
área da saúde, na educação, indepen-
dentemente de termos ou não as compe-
tências. A nossa missão é resolver pro-
blemas”, afirma o presidente. Foram vá-
rias as áreas em que a autarquia inter-
veio sem que fossem da sua competên-
cia. Fizemos um protocolo com a ARS 
Alentejo e o Governo cubano para trazer 
um médico e suprimir necessidades da 
nossa população. Na área da educação, 
fizemos diversas obras ao nível dos edifí-
cios e manutenção de equipamentos”, 
enumera Luís Dias. O presidente acredita 

que a autarquia consegue solucionar os 
problemas dos seus munícipes mais fa-
cilmente e não se deve recusar a fazê-lo 
por não representarem determinada 
competência. “Nós não temos medo de 
ficar com essas competências e de as en-
carar, temos é que ter os meios necessá-
rios para fazer melhor do que se fez até 
agora”, termina. 

Ambição e determinação
Luís Dias foi reeleito presidente da Câma-
ra Municipal de Vendas Novas com uma 
percentagem que ultrapassa os 61% dos 
votos. Registou uma subida significativa 
que encara como um aumento crescente 
das responsabilidades, afirmando que 
não pode ser vista de outra forma. “Quan-
do se tem mais de 60% dos votos, e o que 
está em causa são as pessoas que vota-
ram em nós, temos uma grande respon-
sabilidade em ir ao encontro das expetati-

vas que criamos”, afirma o autarca. Cum-
prir com as suas promessas, tal como fez 
no primeiro mandato, é tudo o que ambi-
ciona para as suas gentes. 
O presidente da câmara municipal tem 
consigo dois fatores essenciais para um 
resultado de excelência: ambição e deter-
minação. “No dia em que eu e os meus 
munícipes não tivermos ambições, eu 
próprio não estou cá a fazer nada. Sem-
pre que sugerem e reclamam por algum 
motivo, ajudam a progredir o concelho 
porque nos obrigam a encontrar uma so-
lução para os seus problemas”, explica 
Luís Dias. Essa responsabilidade não o 
assusta, “assustam-me os meios que 
não temos para resolver esses proble-
mas. Mas é sentindo a ambição do povo 
que conseguimos progredir”, acrescenta. 
É com uma palavra de agradecimento 
que o presidente termina a sua entrevista 
ao Empresas+®. “Não é fácil acreditar 
num jovem de 29 anos para lhe dar a pri-
meira eleição e depois, aos 33, vê-la re-
novada. Agradeço o reconhecimento que 
tivemos do nosso esforço, trabalho e de-
dicação. O que não foi feito é para fazer e 
tudo farei para estar à altura da confian-
ça que depositaram em nós”, termina. 
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► João Lobo foi reconduzido no cargo de 
presidente da Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova, apresentando nestas 
eleições um projeto “ambicioso e estrutu-
rado no trabalho desenvolvido nos últi-
mos 12 anos, mas que se apresenta di-
nâmico e inovador para concretizarmos a 
visão que temos para Proença-a-Nova. 
Queremos ser um concelho com empre-
sas inovadoras, em que os recursos en-
dógenos façam parte da cadeia de valor, 
gerando riqueza num território infraestru-
turado e ordenado. Queremos um conce-
lho em que os jovens tenham oportunida-

des de educação e valorização e em que 
os idosos se sintam apoiados numa altu-
ra em que podem perder alguma da sua 
autonomia. Queremos que se construam 
redes entre comunidades, assentes no 
trabalho desenvolvido pelas associações 
que valorizam e promovem o nosso patri-
mónio material e imaterial. Queremos um 
concelho que valorize a sua envolvente, a 
floresta, e que a coloque ao serviço de 
um turismo sustentável e equilibrado. Foi 
esta a visão sufragada no dia um de ou-
tubro e para a qual eu e a minha equipa 
iremos trabalhar com todo o afinco nos 
próximos quatro anos”.

EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 
COMO FATORES PRIORITÁRIOS
A educação, mas também a formação, é 
prioritária neste mandato. O executivo es-
tá a avançar já neste ano letivo um pro-
grama de incentivo ao estudo, combaten-
do o insucesso escolar, que incide na di-
namização de atividades onde se inclui o 
programa Mais Ciência, desenvolvido em 
conjunto com o Centro Ciência Viva da 
Floresta, o Acompanhamento Social+, 

para dar apoio às famílias que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade so-
cial ou a Sala de Aula do Futuro enquanto 
laboratório de aprendizagem. A formação 
ao longo da vida é também fator diferen-
ciador e, em articulação com as empre-
sas, João Lobo irá pôr em prática um con-
junto de incentivos à qualificação e re-
conversão profissional, criando oportuni-
dades para os nossos qualificados.
“A ação social é sempre uma área priori-
tária, até pelas nossas características de-
mográficas, em que a faixa etária sénior 
tem o peso que todos conhecemos. Mas 
isto não é uma fatalidade, é sim uma 
oportunidade para, com inteligência, po-
tenciarmos um envelhecimento ativo em 

que os seniores devem ter espaço para 
usufruir da sua disponibilidade de tem-
po”, explica o autarca. Merece destaque 
a Universidade Sénior pela sua dinâmica 
e pelos projetos que desenvolve, e a gi-
nástica sénior que promove a mobilidade 
e o exercício. “Faz parte das nossas pro-
postas implementar benefícios mais alar-
gados através do Cartão Social Munici-
pal, no apoio à saúde ou a obras de pri-
meira necessidade em habitações caren-
ciadas, e reforçar a articulação entre o 
Banco Solidário e outras instituições. Di-
namizaremos a Unidade Móvel de Saúde 
com novas propostas de parcerias com 
instituições do setor, funcionando para o 
indivíduo, mas também dando um salto 
para o mundo empresarial, através da 
prestação destes novos apoios. É nosso 
propósito avançar, em parceria, com ofer-
ta de unidade de lar com valência de 
apoio à demência”, acrescenta.

UMA POSIÇÃO FACE 
À DESCENTRALIZAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS 
João Lobo considera desejável avançar 
com a descentralização de competências 
para as autarquias, pelo principal motivo 
de que gere melhor quem está mais próxi-
mo. “Por exemplo, ao nível da educação, 
as autarquias deveriam poder intervir até 
nas compras que são feitas para as canti-
nas escolares, privilegiando os pequenos 
produtores locais”, explica o presidente.

Proença-a-Nova é uma vila situada no distrito de Castelo Branco 
que se destaca pela sua história, costumes, tradições e, acima de 

tudo, pelas suas gentes. Com gestão autárquica entregue a João 
Lobo, o Empresas+® foi descobrir o que está reservado para o 

futuro deste concelho. A promessa do autarca assenta em 
construir o melhor por Proença-a-Nova.

UM PROJETO AMBICIOSO
MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

João Lobo

Praia Fluvial do Malhadal Espaço Ribeiro Farinha
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PROMOVER A FIXAÇÃO 
DE NOVOS RESIDENTES
Tendo em consideração que a principal di-
ficuldade da autarquia é a desertificação, 
apoiar os empresários e atrair novos in-
vestimentos é vital para evitar o êxodo da 
população jovem e promover a fixação de 
novos residentes. “A aprovação de 85% de 
apoio ao investimento de um milhão e 
600 mil euros que temos vindo a realizar 
no PEPA – Parque Empresarial de Proen-
ça-a-Nova é alento para continuarmos a 
requalificação para atração de novas em-
presas. Temos também apoios concretos 
para os nossos empresários, que incidem 
na criação líquida de emprego, potencian-
do o incremento da inovação e competiti-
vidade e a contratação de jovens estagiá-
rios”, afirma João Lobo. 

Portugal 2020 
com projetos no concelho
“Temos vários projetos apoiados por fun-
dos comunitários já em andamento e ou-
tros à espera de serem concretizados. 
Destaco desde logo o programa de rege-
neração urbana no âmbito do qual temos 
vindo a requalificar importantes zonas 
da sede de concelho, como a Avenida do 
Colégio ou o Largo da Devesa e, em bre-
ve, avançaremos para a requalificação 
do Mercado Municipal”, explica o presi-
dente. Também o programa de combate 
ao insucesso escolar será fundamental 
para incentivar a uma maior qualificação 
dos jovens, qualquer que seja a área em 
que se pretendem desenvolver profissio-
nalmente. Em execução está o Beira Bai-
xa Cultural, um programa comum aos 
seis municípios da Comunidade Intermu-
nicipal da Beira Baixa, com o objetivo 
concreto de trazer mais turistas ao terri-
tório. Depois, têm igualmente projetos 
na área da eficiência energética, mobili-
dade e modernização administrativa, 
fundamentais para manter a projeção 
como um concelho que respeita a sua 
identidade rural, mas que não abdica do 
melhor que a tecnologia e o conhecimen-
to lhes podem dar.

UMA APOSTA NA CULTURA 
E NO TURISMO
O turismo já é hoje uma importante fonte 
de rendimento para o concelho, mas po-
tenciá-lo e conseguir acompanhar o cres-
cimento a nível nacional é imperativo. “Ire-
mos avançar com a divulgação do nosso 
território em pontos de promoção a criar, 
numa primeira fase, em Lisboa e no Porto, 
onde possamos apresentar pacotes de 

oferta turística integrada, programas de 
turismo rural e turismo slow, rotas cultu-
rais e etnográficas. Será um convite para a 
descoberta desta região que tem no turis-
mo de natureza expressão maior, com as 
mais diversas propostas. Tendo em conta 
que as nossas praias fluviais são uma das 
âncoras do turismo do concelho, continua-
remos o investimento na Aldeia Ruiva, Ma-
lhadal, Fróia, Alvito da Beira e Cerejeira”, 
afirma o autarca. 
No âmbito da cultura e património, o ob-
jetivo passa por apoiar a realização anual 
do Campo Arqueológico Internacional de 
Proença-a-Nova que tem permitido valori-
zar os achados arqueológicos, pondo a 
descoberto importantes vestígios. “As 
nossas tradições contemporâneas, na  

etnografia, nos usos e costumes não po-
dem ser esquecidas pois traduzem-se em 
vantagem num mundo globalizado que 
tende a uniformizar o conceito de cultura. 
Tudo isto será valorizado na futura Casa 
da Memória e da Cultura de Proença-a-
-Nova”, acrescenta.

UMA MUDANÇA 
NO PARADIGMA FLORESTAL 
“Em 2017 assistimos à maior devasta-
ção florestal de que temos memória, fa-
zendo perigar a sustentabilidade territo-
rial. Torna-se imperativo ao Estado, aos 
diversos organismos públicos que têm 
responsabilidades diretas no ativo flores-
tal e às autarquias conseguir devolver 
confiança e esperança para acreditar-

mos num novo renascer. Também aqui 
se coloca um desafio individual, pois so-
mos nós, os privados, proprietários de 
98% do território, desafio que pode e de-
ve ser assumido também pelas associa-
ções enquanto primeiras instituições 
que congregam as comunidades. Mas te-
mos que pensar a floresta a longo prazo, 
de forma organizada e ordenada, com 
escala e terão de haver disposições le-
gais para intervenção pública na área 
privada, sem que isso belisque a titulari-
dade e posse dos terrenos. O ordena-
mento florestal é decisivo no nosso futu-
ro: 80% da área ocupada no nosso con-
celho é floresta. É, portanto, dos maiores 
ativos que temos”, afirma João Lobo. 
Em Proença-a-Nova foi já criado um servi-
ço para realização do cadastro e, de acor-
do com a resolução do Conselho de Minis-
tros, no âmbito do trabalho desenvolvido 
pela Unidade de Missão para a Valoriza-
ção do Interior, é um dos dez municípios a 
nível nacional a receber o Balcão Único do 
Prédio que permite fazer o registo predial 
com georreferenciação. 

UMA MENSAGEM 
AOS PROENCENSES
“O projeto que foi escolhido pela maioria 
dos proencenses para os próximos qua-
tro anos tem como principal objetivo o de-
senvolvimento do concelho de Proença-a-
-Nova a todos os níveis. Aos proencenses 
digo que sinto confiança para trilhar este 
caminho convosco, tendo o conforto de 
uma equipa coesa e motivada que me 
anima e estimula. Estamos todos convo-
cados para contribuir para a afirmação 
do nosso concelho e para a valorização 
das nossas comunidades, promovendo 
assim a autoestima. Todos juntos cons-
truiremos o futuro do nosso concelho”, 
termina. 

Centro Ciência Viva 
da Floresta

Campo arqueológico

A floresta ocupa 80% da área do concelho
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“O ORDENAMENTO FLORESTAL É DECISIVO  
NO NOSSO FUTURO: 80% DA ÁREA OCUPADA  
NO NOSSO CONCELHO É FLORESTA. É, PORTANTO,  
DOS MAIORES ATIVOS QUE TEMOS”

A floresta ocupa 80% da área do concelho



► A câmara municipal tinha uma dívida 
controlada, com um empréstimo que 
rondava os seis milhões de euros e uma 
dívida global de cerca de sete milhões. 
Embora a situação financeira do Municí-
pio não fosse das mais preocupantes, o 
autarca recorda que se deparou com 

uma câmara muito desfasada do tempo 
e que vivia sobretudo do passado. Cen-
trou grande parte dos seus projetos no 
desenvolvimento do município nas suas 
mais variadas áreas.
A nível social, instituiu dois programas 
de apoio às crianças e aos idosos. “Fize-
mos um programa de incentivo à natali-
dade onde todas as crianças até aos 
três anos de idade recebem um subsí-
dio mensal no valor de 60 euros. Para 
os mais idosos desenvolvemos o projeto 
«Casa Digna» que consiste na recupera-
ção de casas cujas condições estavam 
degradadas. Nos dois primeiros manda-
tos centramos a nossa prioridade nas 
pessoas e para nós elas não constituem 
números. Tivemos ainda um programa 
de apoio de ativos sociais onde proce-
demos à contratação de pessoal, subsi-

diado pela autarquia, para trabalhar 
nas nossas instituições de solidarieda-
de social, contrariando assim a tendên-
cia do desemprego que se registava à 
data. Atualmente temos uma taxa de 
desemprego muito mais baixa, compa-
rativamente aos anos anteriores, que se 
fixa nos 6,8%, motivada também pelo 
forte conjunto industrial, nomeadamen-
te o têxtil, que tem uma presença muito 
bem demarcada no concelho”, conta o 
autarca.

Melhores acessibilidades para
um melhor desenvolvimento
Apesar de o concelho se encontrar geo-
graficamente situado na zona interior cen-
tro do país, José Alexandrino faz questão 
de afirmar que nunca existiu no seio da 
população um complexo de interioridade. 
“Somos fundamentalmente um concelho 
que cria riqueza e que tem uma balança 
comercial bastante positiva em termos de 
importações e exportações”, reforça. Mas 
para o autarca existe ainda uma condicio-
nante que teima em desaparecer e que, 
de certa forma, está a atrasar o desenvol-
vimento do território, pelo menos ao ritmo 
do desejável. Trata-se da construção do 
IC6, um itinerário que irá fazer uma liga-
ção direta a Oliveira do Hospital. “Esta é 

uma batalha que tenho vindo a travar 
desde que assumi o compromisso de au-
tarca e tenho vindo a desenvolver esfor-
ços junto do Governo para que isso acon-
teça o mais rápido possível. A minha re-
candidatura surgiu com o compromisso 
de que este troço viria a ser feito, senão 
não me recandidatava. Oliveira do Hospi-
tal não tem neste momento um conjunto 
de acessibilidades dignas do seu nome e 
que nos fariam toda a diferença para o 
desenvolvimento económico do concelho. 
Este é talvez o projeto mais ambicioso 
que gostava de ter concretizado e ainda 
não concretizei mas tenho a plena cons-
ciência de que não é um trabalho da mi-
nha competência mas sim da competên-
cia do Governo. O anterior executivo fe-
chou a torneira em Bruxelas em relação 
ao financiamento de estradas, alegando 
que tínhamos estradas suficientes em 
Portugal. Se as há, não estão distribuídas 
de forma equilibrada e para que haja coe-
são territorial é fundamental que isso 
aconteça”, explica o autarca.

Uma aposta para o futuro
O concelho de Oliveira do Hospital situa-
-se a poucos quilómetros da sua capital 
de distrito e faz fronteira com uma das 
serras mais requisitadas no país, a Ser-

Inicia-se agora o terceiro e último mandato de José Alexandrino 
enquanto presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. 
Eleito pela segunda vez consecutiva com maioria absoluta, regista 

um dos melhores resultados a nível nacional. O candidato eleito 
pelo Partido Socialista, recorda, em entrevista ao Empresas+®, 

aquela que era a situação financeira do Município aquando a sua 
chegada, dando conta também dos projetos que foi desenvolvendo 

ao longo dos últimos oito anos.

Aqui, a prioridade 
são as pessoas

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
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ra da Estrela. Pela sua localização, dis-
põe de um conjunto de potencialidades 
que o podem tornar ainda mais competi-
tivo. “Estamos próximos de um turismo 
da natureza de excelência e para além 
disso temos aqui empresas que produ-
zem os melhores fatos do mundo. Estes 
empresários não têm as mesmas aces-
sibilidades que outros para colocar os 
seus produtos nas fronteiras ou nos por-
tos marítimos e se são eles que nos 
criam a riqueza, temos que lhes oferecer 
condições dignas para que possam tam-
bém contribuir para o desenvolvimento 
do território”, acrescenta.
Mas para lá destas condicionantes, a 
autarquia tem desenvolvido um conjun-
to de iniciativas de apoio ao desenvolvi-
mento empresarial do concelho. Para 
além do seu regulamento específico que 
isenta os empresários da derrama e fa-
cilita a questão dos licenciamentos, tem 

vindo a implementar projetos que pre-
tendem lançar Oliveira do Hospital no fu-
turo. “O mundo vai mudando e os desa-
fios de ontem do poder autárquico não 
são os desafios de hoje nem os de ama-
nhã. As próprias estruturas da câmara 
municipal têm de se reajustar e, na mi-
nha opinião, governar é sobretudo pers-
petivar o futuro. Não devemos governar 
para o presente nem para o passado 
porque ele só serve para nos ensinar a 
não cometer os mesmos erros. Atual-
mente a câmara municipal tem-se vindo 
a desenvolver com base em duas áreas 
fundamentais: a inovação e as tecnolo-
gias digitais. Quero fazer de Oliveira do 
Hospital nos próximos quatro anos um 
concelho desenvolvido ao nível tecnoló-
gico”, comenta o autarca.
Na sequência das várias candidaturas 
aos programas de apoio comunitário, a 
autarquia encontra-se neste momento a 

desenvolver uma série de obras por to-
do o seu território. “Por exemplo, uma 
das nossas bandeiras, e que está a 
acontecer em todos os aglomerados ur-
banos, refere-se à construção de esta-
ções de tratamento de águas residuais 
modernas, deixando assim de terem 
fossas sépticas coletivas. Existe uma 
grande preocupação do Município com 
a nossa qualidade ambiental porque te-
mos também uma dinâmica muito pró-
pria relacionada com o nosso turismo e 
que tem que ver com o Rio Alvoco que 
foi considerado um dos menos poluídos 
na Europa. Por isso é fundamental que 
continuem a existir investimentos nesta 
área em particular.

Projetos para melhorar 
a qualidade de vida 
do concelho
Olhando para os mais recentes resulta-
dos eleitorais, onde se destaca pela sua 
notável maioria absoluta, José Alexan-
drino acredita que o eleitorado quis vo-
tar nos projetos políticos das pessoas, 
mais do que propriamente seguirem a 
sua lógica partidária. “O povo de Oliveira 
do Hospital demonstrou uma cultura po-
lítica e uma opção clara daquilo que 
querem para a sua autarquia. Penso que 
os resultados devem-se sobretudo ao 
trabalho da nossa equipa mas também 
se devem àquilo que nós definimos co-
mo prioridade que foram as pessoas. 
Implementamos um conjunto de políti-
cas de proximidade que fizeram clara-
mente essa diferença. Foram políticas 
que fizeram desta câmara, uma câmara 
de portas abertas onde as pessoas po-
dem contactar com o presidente direta-
mente. Viemos trazer uma fórmula dife-

rente de fazer política e as pessoas reco-
nheceram esse trabalho coletivo”, nota 
o autarca.
Para este mandato que agora se inicia, 
José Alexandrino definiu como priorida-
des três áreas fundamentais: o desen-
volvimento empresarial, a luta contínua 
pela ligação do IC6 e a criação de condi-
ções dignas ao nível da saúde. “O de-
senvolvimento empresarial é fundamen-
tal para fixarmos os jovens no concelho 
e não podemos continuar a ter postos 
de trabalho com o ordenado mínimo.  
A nossa dificuldade hoje é fixar licencia-
dos e é para isso que estamos a lutar.  
A área da saúde é também fundamental 
para nós porque temos tido algumas di-
ficuldades derivadas da falta de médi-
cos e esse será sem dúvida um combate 
que teremos pela frente”, acrescenta.
O autarca não termina sem antes deixar 
uma palavra de agradecimento aos mu-
nícipes, salientando que, com este re-
sultado, as responsabilidades e os desa-
fios serão maiores mas promete estar à 
altura das exigências, dando continuida-
de aos projetos que foi iniciando, em 
prol de uma melhor qualidade de vida 
no concelho. 
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► Jorge Fidalgo foi novamente eleito pe-
lo Partido Social Democrata para a presi-
dência da Câmara Municipal de Vimioso. 
Para este novo mandato, o projeto do au-
tarca tem como objetivo continuar a pro-
porcionar, a todos os cidadãos, as me-
lhores condições de vida. “Pretendemos 
fixar jovens, atrair investimento em con-
creto para a zona industrial e continuar a 
apoiar todos os setores da economia, em 
particular a atividade agrícola e pecuá-
ria. Sendo nossa política a arte de bem 
servir, manteremos uma política social 
orientada para todos, em especial para 
as crianças, jovens e idosos”, garante o 
autarca reeleito em outubro. 
Do vasto leque de projetos que marca-
ram o mandato anterior, o autarca define 
como prioridade a “implementação dos 
projetos, já aprovados, no reforço dos 
açudes dos rios Angueira e Maçãs para 

abastecimento de água à população, ca-
da vez mais urgentes, atendendo os 
anos de seca que se têm registado. É ne-
cessário que o Governo abra avisos/con-
vite para acesso a fundos comunitários 
para esse efeito”.
Para este novo mandato são vários os 
projetos em cima da mesa que englobam 
o setor da requalificação urbanística, a 
implementação de regadios e reabilita-
ção dos tradicionais, o combate ao aban-
dono escolar, a eficiência energética, en-
tre outros. Estes projetos serão apoiados 
pelo fundo de apoio comunitário Portu-
gal 2020, no entanto, o presidente da 
Câmara Municipal de Vimioso não deixa 
de fazer um reparo a este plano de apoio 
comunitário, que chega com dois anos 
de atraso: “as limitações do plano são 
muitas. Primeiro, porque obriga os muni-
cípios a adaptarem-se ao que o Governo 
e CCDRN decidem; segundo, porque atri-
bui verbas a cada um dos municípios se-
gundo critérios populacionais absoluta-
mente discriminatórios; terceiro porque 
não tem em conta as necessidades reais 
e concretas de cada concelho.
A título de exemplo, é fundamental au-
mentar a capacidade de retenção de 
água para consumo humano e os avisos 
que se abrem excluem qualquer possibi-
lidade de municípios como o de Vimioso 
de se candidatarem”.
Ainda relativo a este novo mandato, uma 
questão que marcará o futuro de todos 

os municípios portugueses para os próxi-
mos quatro anos é a medida política da 
descentralização de competências, cujos 
poderes que estavam centrados no Esta-
do, tornar-se-ão da responsabilidade dos 
municípios. Sobre esta temática, Jorge 
Fidalgo afirma que “sou um municipalis-
ta convicto. Passados 20 anos do refe-
rendo à regionalização, e não tendo sido 
aprovada a mesma, todos os que pensá-
vamos que os governos encetariam uma 
descentralização de serviços, competên-
cias e respetivos meios financeiros, fo-
mos defraudados.
O centralismo que desde então se refor-
çou é o responsável pelo agravar das assi-
metrias que se traduzem nas diferenças 
de investimentos entre o litoral e o interior 
e, mesmo no interior, entre concelhos 
mais urbanos e menos urbanos. A classifi-

cação de territórios de baixa densidade é 
ainda muito limitada porque abrange con-
celhos com características muito diferen-
tes”. O autarca reforça, ainda, que “é tem-
po de dar o poder a quem é eleito direta-
mente pelo povo para que tenham voz ati-
va no planeamento, alocação de recursos 
financeiros e decisão sobre aplicação dos 
fundos comunitários, uma vez que as re-
giões que mais deveriam beneficiar dos 
mesmos são as que menos têm”.

Um mandato de desafios
O novo mandato é um mandato de desa-
fios para este executivo camarário, sen-
do que o imediato é procurar sensibilizar 
o Governo para que abra avisos/convi-
tes para implementar os projetos de al-
teamento de açudes nos rios Maças e 
Angueira que assegurem abastecimento 

Com 4669 habitantes, Vimioso é atualmente um dos concelhos 
verdadeiramente rústicos de um Portugal cada vez mais 

industrial e comercial. Sendo uma das pérolas do distrito de 
Bragança, Vimioso caracteriza-se sobretudo pela ruralidade 

antiga que tanto define a região de Trás-os-Montes. No contexto 
político, Jorge Fidalgo foi reeleito presidente da Câmara 

Municipal de Vimioso, com maioria absoluta registada nas 
últimas eleições de outubro. Em entrevista ao Empresas+®, o 

autarca garante a continuação de um projeto de investimento e 
apoio social à população, de forma a melhorar de dia para dia, a 

qualidade de vida do concelho. 

Cumprir com os 
compromissos assumidos

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Jorge Fidalgo
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de água à população. “As dificuldades 
são sempre as mesmas. Aquilo que de-
pende exclusivamente de nós, já de-
monstramos que fazemos e fazemos 
bem. Quando dependemos da ação do 
Governo, seja ele qual for, os obstáculos 
são muitos”.
Outro importante desafio prende-se com 
a fixação de pessoas, com a atração de 
investimento que deve existir para con-
celhos como o de Vimioso para atrair in-
vestidores. Neste aspeto, o presidente 
assume que “a câmara já foi ao limite, a 
vender terrenos para construção e indús-
tria a um cêntimo o metro quadrado, a 
não aplicação de derrama e licencia-
mentos a custo zero”.
Também a educação assume-se como 
uma preocupação para a câmara munici-
pal, que pretende melhorar o acesso à 
mesma com medidas de apoio aos alu-
nos que estão dentro da escolaridade 
obrigatória, evitando que os mesmos e 
as suas famílias, sejam obrigados a um 
maior esforço financeiro. 
Ainda em relação aos desafios, Jorge  
Fidalgo fala da necessidade de melhorar 
as acessibilidades. “Somos um dos con-

celhos do distrito de Bragança que não 
dispõe de um metro sequer de itinerários 
principais, complementares ou autoes-
trada. Maiores desigualdades que estas, 
entre muitas outras da responsabilidade 
do Poder Central, não pode haver”.

Responsabilidade acrescida
“O sentimento é, por um lado, de satisfa-
ção e, por outro, de enorme responsabili-
dade. Os eleitores reconheceram o tra-
balho feito nos últimos quatro anos e 
manifestaram a sua confiança no projeto 
e na equipa que apresentamos para o 
novo mandato. A nossa obrigação é cum-
prir com os compromissos assumidos.  
É isso que faremos”, refere o autarca, a 
propósito da maioria absoluta conquista-
da. Jorge Fidalgo deixa ainda uma men-
sagem de confiança aos seus munícipes: 
“temos de ter muita confiança no futuro. 
Todos conhecemos as dificuldades e li-
mitações financeiras de uma câmara co-
mo a nossa. Contudo, tudo faremos para 
captar financiamento e investimento.  
Governaremos a câmara a pensar em to-
dos: crianças, jovens, adultos e idosos, 
principalmente os mais vulneráveis.  
Faremos uma gestão rigorosa, transpa-
rente e sem comprometer a situação fi-
nanceira da câmara. O nosso concelho 
tem enormes potencialidades que quere-
mos continuar a aproveitar e valorizar. 
Um concelho faz-se com o contributo de 
todos e todos somos poucos para honrar 
e homenagear o trabalho feito pelos nos-
sos antepassados”, termina. 
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Feira de Artes, Ofícios e Sabores
Um dos eventos que marca a dinâmica do município é a Feira de Artes, Ofícios 
e Sabores, que arranca este mês para a sua 18ª edição. As expectativas são 
elevadas, uma vez que se trata de uma feira já consolidada regionalmente e com 
uma amplitude cada vez maior a nível nacional e também na vizinha Espanha. 
“Apresentamos aqui o melhor dos nossos produtos de altíssima qualidade. 
Proporcionamos atividades na natureza de índole diversa desde passeios pedestres, 
Raid TT e BTT, montaria ao javali, entre outros. É uma feira que reúne o melhor 
do concelho e que atrai cada vez mais gente nesta quadra natalícia, onde se 
podem fazer também as compras de Natal. Convido, todos a visitarem Vimioso e a 
participarem nas diferentes atividades”, realça Jorge Fidalgo.



► Quando foi forçado a abandonar o pro-
jeto que tinha em mãos para o mandato 
de 2013 a 2017, João Maria Grilo nunca 
deixou, ainda assim, de acompanhar a 
política local e nas últimas eleições legis-
lativas, optou por voltar a candidatar-se, 
para combater a estagnação vivida no 
concelho. João Maria Grilo aproveita, em 
entrevista ao Empresas+®, para deixar 
uma mensagem de agradecimento aos 

munícipes pela confiança. “As expetati-
vas são elevadas, mas temos de ter cons-
ciência de que não se poderá fazer tudo, 
no entanto trabalhamos todos os dias pa-
ra se fazer o máximo possível e eu acredi-
to que conseguimos fazer muito mais”.
Com vários projetos em carteira, o autar-
ca não deixa de esclarecer a importância 
de respeitar a situação económica do 
Município, alegando que “a Câmara Mu-

nicipal de Alandroal vem de uma situação 
muito complicada, com a qual eu já con-
vivi durante quatro anos. Foi ainda no 
meu primeiro mandato que apanhamos 
com a situação da crise e já na fase pos-
terior, o Município aderiu ao Fundo de 
Apoio Municipal (FAM) e estamos a pou-
cos meses de começar a amortização 
desse plano. A partir de abril de 2018 a 
autarquia vai ter de disponibilizar uma 

verba para amortizar a dívida cujo valor 
irá ser algo pesado para o município, pró-
ximo dos 20% das suas receitas totais.  
O anterior executivo aderiu ao programa 
de apoio mas não se preparou devida-
mente nesse sentido e nós em pouco 
tempo temos de recuperar essa desvan-
tagem. Temos de ver quais as possibilida-
des para repensar ou renegociar este pla-
no que é demasiado pesado e limita 

Quatro anos depois do seu 
afastamento, João Maria Grilo 
assume novamente a Câmara 

Municipal de Alandroal. Apesar 
de ter apoiado em 2013 a 

anterior autarca, o regressado 
presidente entende que nos 

últimos quatro anos existiu no 
concelho uma estagnação que 
em nada foi vantajosa para os 

munícipes. Decidido a relançar 
alguns projetos que ficaram na 

gaveta em 2013, João Maria 
Grilo assume as dificuldades 

evidentes para os próximos 
quatro anos, nomeadamente 
com as limitações impostas 

pela obrigatoriedade de 
amortizar o Fundo de Apoio 

Municipal. O autarca garante 
ainda assim estar preparado 

para atrair investimento para o 
município e dinamizar 

Alandroal em várias vertentes, 
destacando-se a aposta no 

turismo e na cultura.

Voltar a dinamizar Alandroal
MUNICÍPIO DE ALANDROAL

João Maria Grilo
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imenso a capacidade de desenvolvimen-
to do município”, conta o autarca.
Não obstante a esta situação, o grande 
objetivo para este mandato passa por di-
namizar todo o concelho para atrair in-
vestimento que permita criar novos pos-
tos de trabalho e fomentar o desenvolvi-
mento económico de Alandroal. “Estamo-
-nos a preparar para que os nossos proje-
tos, e aquilo com que nos compromete-
mos com os eleitores, não seja afetado. 
Eu entendo que uma grande parte do que 
nos propomos a fazer, é reestruturar mui-
to do que já existe, mas isso depende 
também do apoio institucional ao nível 
do Governo e dos fundos comunitários, 
tal como de investidores privados. Preci-
samos sobretudo de investimento priva-
do, mas de público também, uma vez que 
precisamos de desenvolver algumas in-
fraestruturas como a rede de água e sa-
neamento que precisam de ser renova-
das. É preciso completar a escola, o pavi-
lhão da escola básica e é preciso colocar 
em funcionamento as creches”.
Quando questionado sobre a descentrali-
zação de competências, medida política 
que se irá iniciar ao que tudo indica em 
2018, João Maria Grilo refere que apoia 
totalmente esta medida, caso exista o 
respetivo incentivo financeiro. “Os Muni-
cípios vivem com dificuldades e têm de 
dar resposta a todas as áreas. É obrigató-
rio que estas competências sejam bem 
acompanhadas financeiramente e que 

nos permitam estar mais perto das pes-
soas, com uma resposta mais eficaz e 
mais eficiente do que o Governo Central. 
Sou a favor de que tragam para o Gover-
no Local um maior poder de decisão”.

Aumento 
da preocupação social
O melhoramento de todos os serviços so-
ciais, seja na educação, na terceira idade 
ou a nível da saúde, não serão descura-
dos daquilo que é o plano estratégico da 
Câmara Municipal de Alandroal para os 
próximos quatro anos. Além do investi-
mento a ser feito no espaço escolar e nos 
equipamentos, no âmbito de um projeto 
do seu primeiro mandato e que será nova-

mente lançado, existe ainda a Universida-
de Sénior. Este projeto surge no âmbito do 
envelhecimento ativo e da luta contra o 
isolamento, inserindo-se também num ob-
jetivo de cariz social deste novo executivo 
camarário, que consiste na criação de um 
espaço intergeracional. Sobre este tema, 
João Maria Grilo realça a importância da 
comunicação e do convívio entre gerações 
jovens e idosas, que cada vez mais se dis-
tanciam dentro da sociedade.
Relativamente à saúde, a principal preo-
cupação encontra-se na rede de oferta 
de cuidados de saúde, derivado da falta 
de postos e da falta de oferta de cuida-
dos continuados e cuidados paliativos. 
Esta situação será analisada e trabalha-
da pelo executivo camarário, com vista a 
inverter a situação durante os próximos 
quatro anos. 

Concelho único em Portugal
O atraso dos fundos comunitários do Por-
tugal 2020 foi um dos problemas que as-
sombrou o mandato da Coligação Demo-
crática Unitária (CDU) entre 2013 e 2017 
e que continuará a ser uma problemática 

para este novo executivo. João Maria Grilo, 
a propósito do Portugal 2020, lamenta 
que as “prioridades do anterior executivo 
não tenham sido as mesmas que as mi-
nhas e noto que as decisões tomadas pa-
ra os fundos, não foram as melhores. Nós 
entramos no 2020 já numa fase descen-
dente, com poucas hipóteses de apoios, 
mas vamos ver o que podemos redefinir e 
reestruturar, de maneira a encaminhar os 
fundos para projetos verdadeiramente 
prioritários. Temos em obra a requalifica-
ção de um largo aqui no centro da vila, 
que efetivamente pode sempre ser melho-
rado, mas não é prioritário, quando temos 
dentro da vila, pessoas a morar em edifí-
cios com terra batida à porta de casa. Re-
solver esses problemas, será a prioridade 
para o nosso executivo”.
Estão também projetados investimentos 
importantes, quer no turismo, quer na 
cultura. Em relação ao turismo, a princi-
pal aposta vai recair na dinamização da 
Fortaleza da Juromenha. O autarca expli-
ca que “se trata de uma fortaleza sete-
centista e apareceu na primeira lista indi-
cativa do Revive, mas que por razões téc-
nicas, saiu da lista porque o Município 
não fez qualquer pressão nesse sentido. 
O potencial da Juromenha é enorme e po-
derá inclusivamente ter um ou dois ho-
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“NÓS ENTRAMOS NO 2020 JÁ NUMA FASE 
DESCENDENTE, COM POUCAS HIPÓTESES DE 
APOIOS, MAS VAMOS VER O QUE PODEMOS 
REDEFINIR E REESTRUTURAR, DE MANEIRA 
A ENCAMINHAR OS FUNDOS PARA PROJETOS 
VERDADEIRAMENTE PRIORITÁRIOS.”



téis, mas será sempre um local público. 
Contudo, isso não deve ser um impedi-
mento para o investimento privado e va-
mos apostar nisso”. 
Na cultura, a câmara municipal pretende 
trazer de volta para Alandroal o imaginá-
rio do deus Endovélico, um deus romano, 
que teve um culto importante na Lusitâ-
nia Romana, na zona de Alandroal. “O es-
pólio do Endovélico criou o núcleo inicial 
do Museu Nacional de Arqueologia e é 
muito importante a nível nacional”, acres-
centa o autarca.

Recuperar o tempo perdido
Como já foi constatado, quando abando-
nou em 2013 a Câmara Municipal de 
Alandroal, vários projetos não chegaram a 
ver a luz do dia, o que para o autarca, ape-
nas contribuiu para a estagnação do con-
celho. João Maria Grilo prefere ainda as-
sim optar por “não pensar naquilo que po-
deria ter sido feito, mas sim naquilo que 
poderemos ainda vir a fazer. Quando ga-
nhámos as primeiras eleições, através de 
um movimento independente, atravessá-
mos os anos mais difíceis da crise finan-
ceira do Município. Havia uma dívida su-

perior a 23 milhões de euros. Reestrutura-
mos a câmara, relançamos as dinâmicas 
dos fundos comunitários e tínhamos 
obras em execução. Já estávamos tam-
bém a perspetivar o 2020 e a preparar os 
primeiros passos para os projetos de rege-
neração urbana. Infelizmente, fomos im-
pedidos de concorrer nas eleições de 
2013. Podiam ter mantido a linha que es-
tava traçada, independente da questão 
partidária, mas acabaram por fazer as 
mesmas coisas, sem resolveram os pro-
blemas prioritários do concelho. A mim 
custa-me regressar à câmara e ver que tu-
do está na mesma e que projetos que es-
tavam bem lançados, não saíram da gave-
ta. Agora temos de ser nós a retira-los”.
Um dos principais apoios para a inver-
são desta situação é o apoio da popula-

ção local, a mesma que elegeu João Ma-
ria Grilo em 2009 e que volta a demons-
trar confiança no mesmo. “Sinto da po-
pulação um apoio muito forte em rela-
ção ao nosso trabalho e uma exigência 
muito grande também. Ser escolhido pa-
ra regressar à Câmara Municipal de 
Alandroal quatro anos depois, leva a 
uma expetativa muito grande e tanto eu, 
como os vereadores, estamos pressio-
nados a fazer um bom trabalho. Tenho 
muita confiança na população de Alan-
droal e sei que eles estão muito atentos. 
Exigem que eu construa laços e pontes 
com a oposição, tal como exigem que a 
oposição seja construtiva. Estou con-
fiante que vamos manter as pontes para 
que o concelho se desenvolva”, assegu-
ra o autarca.  
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Fortaleza 
da Juromenha
Conhecida como a “sentinela do 
Guadiana”, por se encontrar num 
cerro elevado sobre as margens do 
rio, esta povoação, em particular 
o seu castelo, parece ter tido uma 
fundação bastante antiga. 
As primeiras referências a 
Juromenha aparecem em textos 
árabes por volta dos finais do século 
VIII e, sobretudo, no século IX, 
quando os muladis, insatisfeitos com 
a sua posição na estrutura social 
islâmica se começam a revoltar 
e se constituem movimentos de 
autonomia. Após o fim do califado 
de Córdova, no início do século XI, e 
do fim do reino taifa de Badajoz (ao 
qual Juromenha pertence) os dois 
movimentos reformistas berberes, 
Almorávidas e Almóadas, são quem 
governa na região até esta ser 
conquistada, em 1167 por Giraldo 
sem Pavor, a quem se diz que Dom 
Afonso Henriques nomeou alcaide. 
Já no período cristão recebe a 
sua carta de foral de Dom Dinis 
em 1312, que manda reforçar 
as muralhas e em 1515 recebe 
de Dom Manuel o segundo foral. 
Durante a Guerra da Restauração foi 
construída a fortaleza abaluartada, 
adaptada à nova artilharia, de 
planta poligonal composta por duas 
cinturas de muralha, seguindo o 
modelo tipo Vauban.  
No interior das muralhas destacam-
-se, já em ruinas, as igrejas da 
Misericórdia e de São Francisco e a 
Igreja Matriz de Nossa Senhora do 
Loreto — que se pensa ter origem em 
meados do século XIII, com o nome 
de Santa Maria- a cadeia, os antigos 
Paços do Concelho e a cisterna.

Fonte: cm-alandroal.pt



► Com cerca de 336 quilómetros qua-
drados de área, é atravessado por um 
dos afluentes do Vouga, o rio Águeda e 
por mais quatro rios: o Vouga, o Alfus-
queiro, o Cértima e o Marnel. Foi graças 
a este rio que surgiu o nome deste con-

celho do Baixo Vouga e, ainda hoje, este 
é um dos seus principais ex-líbris. Per-
tencente ao distrito de Aveiro, o conce-
lho de Águeda tem registado ao longo 
dos últimos anos um crescimento notá-
vel, sobretudo a nível industrial e turísti-
co. No contexto político, a Câmara Muni-
cipal de Águeda é agora dirigida pelo 
JUNTOS - Movimento Independente, que 
em outubro passado venceu as eleições 
autárquicas no município. Presidido por 
Jorge Almeida, de 54 anos, o executivo 
camarário conta já com 12 anos de ex-
periência e pretende dar continuidade 
ao trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido até então.
Em entrevista ao Empresas+®, o novo 
autarca explica que os próximos quatro 
anos representam ainda assim um novo 
desafio para toda a equipa de trabalho. 
“Tenho a sorte de ter integrado esta equi-

pa que fez um trabalho exímio para o de-
senvolvimento de Águeda, nos últimos 
12 anos. Em 2005 quando chegamos à 
câmara, fizemos todo um trabalho de 
reestruturação em termos financeiros e 
organizativos, até que, numa segunda fa-
se, iniciamos obras que marcaram o de-
senvolvimento de Águeda, indubitavel-
mente. Com exceção do antigo presiden-
te, toda a equipa acompanha-me nesta 
nova fase, cujo desafio é precisamente 
dar continuidade a todo o trabalho que 
temos desenvolvido e queremos manter 
este crescimento exemplar, que tem ocor-
rido desde que Gil Nadais, o anterior au-
tarca, assumiu a presidência. É importan-
te que as pessoas percebam que conti-
nuar não é sinónimo de estagnar, mas 
sim de fazer mais e melhor. Daí este ser 
um grande desafio para nós, embora te-
nhamos reunidas todas as condições”.

Educação: 
um pilar fundamental
Uma das garantias deste executivo pas-
sa pela aposta contínua na melhoria dos 
meios e do sistema municipal da educa-
ção, sendo inclusivamente um dos maio-
res focos de investimento do município. 
Nos mandatos anteriores, uma das 
obras de referência da autarquia foi a re-
novação total do parque escolar. Neste 
momento um dos principais investimen-
tos passa pela renovação da escola se-
cundária. 

Jorge Almeida é o novo presidente da Câmara Municipal de Águeda, após uma irrefutável 
vitória nas últimas autárquicas do JUNTOS - Movimento Independente. Apesar de ser o seu 

primeiro mandato enquanto presidente, Jorge Almeida foi já vice-presidente do Município entre 
os anos de 2005 e 2017. O autarca recém-eleito conta com o apoio da mesma equipa que 

integrou o executivo anterior, garantindo assim a continuidade de um trabalho que coloca 
Águeda num patamar de excelência há cerca de 12 anos. 

Continuar a fazer
mais e melhor

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA
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Jorge Almeida



Outra das grandes preocupações ao nível 
da educação prende-se com a população 
desempregada de longa duração. “Embo-
ra a taxa de desemprego no concelho se-
ja residual, “com o desenvolvimento que 
encontramos em Águeda a falta de mão 
de obra é uma questão muito mais preo-
cupante que o desemprego, uma vez que 
os nossos jovens têm todas as possibili-
dades de fazer carreira em empresas do 
município. Contudo, também temos as 
pessoas mais adultas que não têm quali-
ficações adequadas. Cabe-nos a nós do-
tá-las de qualificações que as permitam 
integrar no mercado de trabalho de for-
ma confortável. É também essa a nossa 
missão também ao nível da educação”.
De maneira a conseguir atuar mais pro-
fundamente neste setor, a Câmara Muni-
cipal de Águeda encaminhou para si, por 
iniciativa própria, um conjunto de compe-
tências que estavam entregues ao Poder 
Central. Para este novo mandato, ao que 
tudo indica algumas competências serão 
agregadas aos municípios. Pela experiên-
cia já comprovada no setor da educação, 
a câmara municipal mostra-se recetiva 
às mesmas, mas o autarca alerta para a 
questão financeira da descentralização 
de competências. “Se tudo o que puder 
ser descentralizado, servir para o benefí-
cio dos cidadãos, quer pela aproximação 
quer pela rapidez de execução de proces-
sos, naturalmente que estamos disponí-
veis. No entanto, temos de ter atenção à 
componente financeira, porque só assim 
poderemos ter capacidade de responder 
a tantas responsabilidades”.
Para a população idosa, a quem o autar-
ca chama de pessoas que “aprendem, 
mas que também transmitem saber”, o 
concelho de Águeda está dotado com 
uma Universidade Sénior de excelência, 
com as melhores condições de infraes-
truturas e mecanismos ao dispor da po-
pulação sénior.

Boom Empresarial
Com um período áureo na década de 
80, e posterior declínio na década de 
90, há já vários anos que Águeda se dis-
tingue como um importante polo indus-
trial e empresarial, derivado sobretudo 
da construção do Parque Empresarial do 
Casarão, que atrai algumas das maiores 
empresas da região. Questionado sobre 
o desenvolvimento empresarial, Jorge 
Almeida explica que “quando chegamos 

à câmara em 2005, Águeda era um con-
celho amorfo, sem uma zona industrial 
municipal e com as empresas dispersas 
em locais precários. Por falta de infraes-
truturas, Águeda deixou de ser um con-
celho atrativo e até os empresários lo-
cais começaram a dirigir-se para os arre-
dores. Com o Parque Empresarial do Ca-
sarão, começamos a atrair vários em-
presários e novas indústrias, uma vez 
que, a meu entender, é a melhor zona in-

dustrial da região. O parque tem uma di-
nâmica incrível, com empresas de gran-
de dimensão e outras que têm ampliado 
automaticamente. Temos as melhores 
infraestruturas que permitem a que 
qualquer empresa seja competitiva no 
seu mercado”, garante. 
Uma das apostas do executivo para me-
lhorar ainda mais este setor passa pelo 
investimento na melhoria dos acessos à 
autoestrada, uma medida que ainda não 
foi efetivada devido à má aplicação do 
programa de fundos comunitários do Por-
tugal 2020, que está essencialmente vo-
cacionado para o investimento privado. 
Uma das dificuldades com as quais o mu-
nicípio se debateu no mandato anterior, e 
que suscita alguma preocupação para 
Jorge Almeida, tem que ver precisamente 
com a situação do Portugal 2020, não só 
pela escassez dos fundos aplicados para 
a câmara municipal, mas também pelo 
atraso dos mesmos, que já supera o pe-
ríodo de dois anos. 

“As cheias fazem parte 
da natureza”
Apesar do reconhecimento ser unânime 
em relação ao desenvolvimento do con-
celho, as cheias sempre foram um fator 
polémico no seio da comunidade. No en-
tanto, para Jorge Almeida, a questão das 
cheias não é propriamente uma dor de 
cabeça para o município, até porque es-
te fenómeno insere-se na génese daqui-
lo que Águeda sempre foi. “Águeda nas-
ceu e cresceu à beira do rio e as cheias 
fazem parte da natureza. Elas sempre 
existiram e vão continuar a existir por-
que é uma situação absolutamente nor-
mal. No entanto, é verdade que muitas 
pessoas aproveitaram as cheias para 
atacar o Município, atribuindo uma co-
notação negativa a este fenómeno, 
quando na realidade, sempre foi uma si-
tuação normal e absolutamente contro-
lada”, explica. O autarca reforça ainda 
que a segurança nunca esteve compro-
metida. “No nosso executivo tomamos 
várias medidas e fizemos obras de pre-
venção. Se não as tivéssemos feito, no 
12 de fevereiro de 2016, podíamos ter 
tido as piores cheias da história do con-
celho e isso não aconteceu. As cheias 
existem, mas não são um problema, até 
porque temos um serviço de monitoriza-
ção das mesmas, e quando existe previ-
são de isso acontecer, conseguimos 
atempadamente contactar as pessoas 
que estão na zona ribeirinha para que 
tomem as medidas necessárias”.
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“SE TUDO O QUE PUDER SER DESCENTRALIZADO, 
SERVIR PARA O BENEFÍCIO DOS CIDADÃOS, QUER 
PELA APROXIMAÇÃO QUER PELA RAPIDEZ DE 
EXECUÇÃO DE PROCESSOS, NATURALMENTE QUE 
ESTAMOS DISPONÍVEIS. NO ENTANTO, TEMOS 
DE TER ATENÇÃO À COMPONENTE FINANCEIRA, 
PORQUE SÓ ASSIM PODEREMOS TER CAPACIDADE 
DE RESPONDER A TANTAS RESPONSABILIDADES”



“Transformamo-nos num
destino de atração turística”
Juntamente com o crescimento empre-
sarial, o concelho de Águeda transfor-
mou-se num importante local de ativida-
de turística. Para além do rio Águeda, 
uma das atrações naturais deste conce-
lho é a conhecida Pateira de Fermente-
los, a maior lagoa da Península Ibérica 
que incorpora atualmente a Rede Natura 
2000, onde se encontram várias espé-
cies animais com estatuto de proteção 
nacional e internacional, aliado a um 
conjunto de habitats protegidos pela 
União Europeia, graças ao valor ecológi-
co do ecossistema. 
Quanto às épocas festivas, destaca-se 
“O Maior Natal do Mundo”, um espaço 
aberto e gratuito, que serve para promo-
ver o comércio local, e onde se encontra 
tradicionalmente um pai natal com 21 
metros de altura, construído em ferro e 
alumínio. Já o grande ex-líbris cultural 
do concelho é o AgitÁgueda, conhecido 
a nível mundial. “Com o AgitÁgueda con-
seguimos ser um destino turístico para 
todo o mundo. Temos os nossos hotéis 

cheios, a parte histórica da cidade sem-
pre com vida, muito graças à publicida-
de que este evento nos trouxe, que es-
palhou o nome da cidade pelo mundo”, 
refere Jorge Almeida. O AgitÁgueda exis-

te desde 2006 e reúne cerca de 500 
grupos de artistas, num festival onde 
participam nomes consagrados. Centra-
do nos vários movimentos de arte urba-
na, este festival incorpora eventos que 

vão desde concertos, animações de 
rua, provas desportivas e até atividades 
de diversão noturna. A imagem de mar-
ca, e uma das características que distin-
gue o AgitÁgueda, são os milhares de 
guarda-chuvas que cobrem o espaço, 
formando um padrão multicolorido por 
toda a cidade. “Fazemos todos os anos 
algo diferente com o AgitÁgueda e para 
isso disponibilizamos uma componente 
de criatividade enorme para surpreen-
der os visitantes e neste mandato, a 
equipa de trabalho do evento é a mes-
ma mas com uma capacidade de reno-
vação de imagem constante. Antiga-
mente eramos uma terra sem uma ape-
tência especial para o turismo, à exce-
ção do rio que é fantástico. Atualmente 
somos uma marca mundial”, realça o 
presidente da câmara.
Jorge Almeida deixa ainda uma mensa-
gem à população que lhe concedeu o vo-
to de confiança: “Trabalhamos para tor-
nar este concelho cada vez melhor para 
quem cá vive, para quem cá vem, para 
quem quer investir e para quem vier tra-
balhar”, conclui. 
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► Paulo Arsénio foi eleito no passado dia 
um de outubro presidente da Câmara Mu-
nicipal de Beja. Inicia agora o seu primei-
ro mandato na autarquia e revela, em en-
trevista ao Empresas+®, os projetos para 
os próximos quatro anos de gestão autár-
quica. “O nosso projeto é interessante pe-
la forma como foi construído. Nós organi-

zamos várias sessões no âmbito da nossa 
pré-campanha eleitoral, às quais chama-
mos “Ouvir Beja”. Esse projeto teve por 
base a organização de debates com a so-
ciedade e especialistas de diferentes 
áreas. A ideia é projetar Beja para um fu-
turo mais risonho”, explica o presidente. 
Foi com esta estratégia que Paulo Arsénio 
conseguiu construir um projeto aglutina-
dor que foi apresentado à sua população. 
“O que saiu desse projeto Ouvir Beja? 
Saiu a ideia geral de que se deve recupe-
rar, valorizar e promover Beja. Temos um 
concelho enorme, mas em termos de ha-
bitantes nem tanto. A ideia que os cida-
dãos têm é que Beja foi perdendo impor-
tância e qualidade de vida nos últimos 
anos e foi ficando para trás. A nossa apos-
ta, mais do que promover novas iniciati-
vas, é recuperar, valorizar e promover o 
que somos e o que já temos. Ou seja, fala-

mos dos edifícios degradados, do nosso 
património cultural, e queremos melhorar 
o aspeto geral da cidade e intervir naquilo 
que é importante para o quotidiano das 
pessoas. Se conseguirmos fazer isso 
acredito que a população recupere a con-
fiança que foi perdendo”, explica Paulo Ar-
sénio. Quando questionado sobre os re-
sultados eleitorais, o presidente afirma 
que “este resultado eleitoral, que me sur-
preendeu pela grande diferença, teve pre-
cisamente que ver com alguma auto esti-

ma que a população foi perdendo e que 
agora acredita que pode voltar a conquis-
tar com o novo executivo. Cabe-nos de-
mostrar que a mudança valeu a pena”.

APOIO EM FUNDOS COMUNITÁRIOS
Segundo revela Paulo Arsénio, atualmen-
te a Câmara Municipal de Beja dispõe de 
aproximadamente três milhões e meio 
de euros que não foram utilizados pelo 
anterior executivo e que podem agora 
apoiar a recuperação do centro histórico. 

Paulo Arsénio assume agora a presidência da Câmara 
Municipal de Beja. Consigo, traz projetos inovadores, ideias 

diferentes e estratégias necessárias para trazer à população 
uma nova esperança. A sua gestão autárquica irá reger-se por 

três padrões: recuperar, valorizar e promover Beja. Este é, 
segundo o presidente, o segredo para que os munícipes 

recuperem a autoestima pelo seu concelho. 

PROJETAR UM FUTURO 
PARA BEJA

MUNICÍPIO DE BEJA 

Paulo Arsénio
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“Nós estamos a montar um gabinete de 
apoio ao empresário que terá especial 
atenção aos investidores que se queiram 
fixar em Beja. Além disso terá ainda espe-
cial atenção às candidaturas comunitá-
rias. Nós fomos buscar um técnico ex-
traordinário e temos pessoas internas 
muito profissionais. Este gabinete já fez 
um levantamento daquilo que podemos 
reprogramar. Nós queremos recuperar 
Beja parcialmente naquilo que diz respei-
to às infraestruturas de equipamentos 
municipais degradados. Falamos do mer-
cado municipal, da casa da cultura, das 
piscinas, do edifício da câmara munici-
pal, o parque de materiais e a biblioteca, 
para dar só alguns exemplos. Se poder-
mos utilizar essa verba, não vamos con-
seguir fazer tudo como é óbvio. Aliás nós 
não vamos conseguir fazer tudo neste pri-
meiro mandato e não é isso que vamos 
prometer aos cidadãos, mas iremos recu-
perar parcialmente” afirma o autarca. 

QUALIFICAR BEJA 
O novo executivo iniciou já o seu contribu-
to no que diz respeito à terceira e quarta 
idade marcando presença em todas as ce-
rimónias organizadas pela Universidade 
Sénior de Beja. Uma instituição que agru-
pa cerca de 100 alunos com muitos co-
nhecimentos sobre a região. “Nós quere-
mos copiar ideias que funcionem bem e 
sejam executáveis. Nós estamos numa 
zona particularmente envelhecida, com 
pessoas aposentadas e temos que fazer 
um esforço para preservar as nossas me-
mórias”, revela Paulo Arsénio. 
O presidente traz ainda uma nova ideia 
que passa pela valorização da população 
em idade adulta. “Esse é um conceito 
que queremos retomar como é o caso 

das novas oportunidades. Queremos que 
o concelho de Beja seja um concelho 
qualificado e que as pessoas tenham 
uma experiência de vida que, ao contrá-
rio dos mais jovens, não tiveram a oportu-
nidade de ter. Queremos que os cidadãos 
possam ver a sua experiência valorizada 
e poderem frequentar esses programas 
“Qualifica”. A nossa aposta passa pelas 
universidades sénior e pelo envelheci-
mento ativo. Estamos muito orientados 
em valorizar as pessoas que muito deram 
à cidade durante todos estes anos”, 
acrescenta. 

A FAVOR DA REGIONALIZAÇÃO 
A opinião de Paulo Arsénio no que diz 
respeito à descentralização de compe-
tências em muito se assemelha à da 
maioria dos autarcas. “Eu sou um parti-
dário da regionalização. Embora não 
acredite que a regionalização possa vir a 
efetivar-se no curto prazo em Portugal. 

Seria, na minha opinião, a solução mais 
adequada para tornar o país mais agre-
gado, mais forte e mais coeso. Era im-
portante para ganhar autonomia em al-
gumas decisões”, afirma o autarca. Esta 
descentralização, na sua opinião, deve 
principalmente fazer-se chegar na área 
da educação. “Sou partidário da des-
centralização do Governo para as autar-
quias sobretudo na educação, desde 
que venha acompanhada pelo pacote fi-
nanceiro adequado. Mas, sou ainda par-
tidário da descentralização das câmaras 
municipais para as freguesias. Quem es-
tá mais próximo decide melhor. Tenho 
plena consciência de que se eu delegar 
nas freguesias, elas vão decidir melhor 
e mais rápido do que eu e não me assus-
ta nada esta ideia de delegar um conjun-
to de competências aos presidentes das 
juntas de freguesia, independentemen-
te da força política, o importante é que 
as desempenhem bem”, acrescenta. 

MEDIDAS DE APOIO AO EMPRESÁRIO
O novo autarca da Câmara Municipal de 
Beja tem três medidas fundamentais que 
foram apresentadas desde logo na sua 
campanha eleitoral para cativar investi-
mento para o concelho. A criação de um 
gabinete de apoio ao empresário em Be-
ja, de uma bolsa de terrenos disponíveis 
para os empresários e um fundo de apoio 
ao investidor. “São três medidas muito 
fortes que pensamos que podem ser va-
liosas para o concelho de Beja. Nós preci-
samos de empresários a investir no nosso 
concelho, caso contrário não nos desen-
volveremos como gostaríamos. A ideia é 
que a resposta seja rápida. Depois pre-
tendemos criar uma bolsa de terrenos 
para os empresários e por último, vamos 
criar, para entrar em vigor na segunda 
parte deste mandato, o fundo de apoio 
ao investidor que pretende ser uma pe-
quena ajuda financeira aos vários proje-
tos que possam vir a criar postos de tra-
balho”, revela Paulo Arsénio. 

MENSAGEM
Paulo Arsénio terminou a sua entrevista 
ao Empresas+® com um agradecimento 
pelo reconhecimento e pela confiança 
que os eleitores depositaram em si, pro-
metendo dar o seu melhor em prol da sua 
população. “Eu gosto imenso do que faço 
e isto é uma honra. Estamos na nossa ci-
dade a tentar criar novas condições para 
as nossas populações e fazer com que, 
no futuro, Beja tenha o reconhecimento 
que merece em termos turísticos e seja 
mais dinâmica ao nível económico. Ainda 
estamos no início e é óbvio que não sabe-
mos o que o futuro nos reserva, mas sei 
que estamos motivados, empenhados, 
temos uma excelente equipa, magníficos 
funcionários municipais e estamos so-
bretudo unidos, coesos, a trabalhar por 
objetivos comuns e também alegres e fe-
lizes e queremos contagiar as pessoas 
com esta esperança que transportamos 
para Beja”, termina o autarca. 
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► Conceição Cabrita chegou à Câmara 
Municipal de Vila Real de Santo António 
há 12 anos. O seu percurso é longo e fez-
-lhe passar por diferentes áreas. Come-
çou na vereação, chegou a vice-presi-
dente e é hoje a atual presidente da câ-
mara municipal. Conhece a sua realida-
de como ninguém e promete desenvolver 
o melhor em prol da população, como 
sempre fez. “Eu faço parte deste projeto 
há 12 anos e estive sempre ligada às 
áreas sociais com os pelouros da educa-
ção, ação social, desporto, recursos hu-
manos e juventude. Estive sempre muito 
próxima das pessoas”, conta. 
O destino da autarquia para os próximos 
quatro anos está agora nas suas mãos e 
o plano estratégico está já bem definido 
e assenta numa continuidade de tudo o 
que foi feito pelo anterior executivo até 
então. “Desde há 12 anos para cá, hou-
ve necessidade de fazer muitas obras. 
Aliás, o anterior presidente era um ho-
mem de obras. O atual edifício da câma-
ra municipal foi construído em 2009 por-
que o seu estado era de degradação. Ti-
vemos a abertura de alguns pré-escola-
res, a construção de piscinas e de uma 
biblioteca municipal, a requalificação de 
estradas e caminhos e uma obra enorme 
de saneamento muito importante para o 

concelho, porque até há pouco tempo os 
nossos esgotos desaguavam para o rio”, 
explica Conceição Cabrita. 
“Neste mandato quero tratar o mais rápi-
do possível da segunda fase da requalifi-
cação da frente de mar de Monte Gordo. 
A obra já está em curso e é levada a cabo 
em conjunto com a Agência Portuguesa 
do Ambiente. Consiste num passadiço, 
ao longo de toda a praia de Monte Gordo, 
com mais de três quilómetros de exten-
são, e na construção de 18 novos 
apoios/restauração de praia, que esta-
rão concluídos até ao verão. Será tam-
bém um grande objetivo prolongar o pas-
sadiço até à praia de Vila Real de Santo 
António porque é nossa intenção ligar to-
da a costa. Podemos, sem sombra de dú-
vida, dizer que esta é a maior obra de re-
qualificação urbanística e ambiental ja-
mais levada a cabo no nosso concelho”.

“A zona balnear da praia de Monte Gordo 
é muito procurada e queremos propor-
cionar uma maior qualidade em termos 
turísticos”, afirma Conceição Cabrita. 
“Todas as nossas praias têm sido galar-
doadas, nos últimos anos, com excelên-
cia e qualidade de ouro”, acrescenta.

EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL: 
AS BANDEIRAS DO MANDATO
Durante os 12 anos que esteve em fun-
ções na Câmara Municipal de Vila Real 
de Santo António, a autarca reconheceu 

que existem duas gerações que care-
cem de uma maior atenção: as crianças 
e os idosos. 
Primeiro surge o setor da educação, que 
regista uma evolução significativa quer 
ao nível de infraestruturas, quer ao nível 
da qualidade de ensino. “Aqui não havia 
ensino pré-escolar público e neste mo-
mento já temos 13 salas. Construímos 
um novo equipamento escolar, reestrutu-
rámos todas as salas com equipamento 
informático e didático e queremos dar 
continuidade a esse trabalho. Além dis-

Vila Real de Santo António é uma cidade portuguesa no distrito 
de Faro que se distingue pelas suas praias de excelência e 

recantos com histórias para contar. Foi em conversa com a mais 
recente eleita presidente da câmara municipal, Conceição 

Cabrita, ou São Cabrita como é carinhosamente tratada pelos 
vila-realenses, que o Empresas+® foi conhecer os projetos que a 

cidade irá receber durante os próximos quatro anos.

A CONTINUIDADE 
DE UM PROJETO DE SUCESSO

MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Conceição Cabrita
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so, começámos a gerir as cantinas e a 
ensinar as crianças a comer de forma 
saudável. Temos controlo ao nível de hi-
giene e segurança, com base nos produ-
tos locais”, explica. 
Já na ação social, o Município está a de-
senvolver um projeto-piloto, atualmente 
em funcionamento nas localidades de 
Vila Real de Santo António e Monte Gor-
do e com perspetivas de chegar a Cace-
la. “Trata-se do projeto “A Casa do Avô”, 
que é um espaço onde os idosos convi-
vem, têm aulas de ioga, informática, mú-
sica e desenvolvem trabalhos manuais. 
É uma iniciativa interessante que tem 
feito muitos avós sentirem-se felizes e 
úteis”, revela. Existe ainda uma outra 
questão que suscita alguma preocupa-
ção à autarca e que tem que ver com a 
área da deficiência. “Preocupa-me saber 
como vamos lidar com essas pessoas 
quando já não tiverem família e por isso 
esta será uma área ainda a desenvol-
ver”, acrescenta. 

SETOR EMPRESARIAL 
COM DIVERSIDADE CULTURAL 
O setor industrial é um tema que está na 
ordem do dia nas lides da autarquia por-
que o concelho de Vila Real de Santo An-
tónio tem sido uma zona muito procura-
da por investidores. “Estamos neste mo-
mento a terminar, através de uma parce-
ria, o Hotel Guadiana. Temos ainda al-
guns edifícios que pertencem à câmara 
municipal e que vão entrar na rota das 
Pousadas de Portugal. Está ainda previs-
to começar uma nova unidade hoteleira 
junto ao complexo desportivo. No inver-
no vivemos muito dos atletas e também 
de grandes eventos desportivos que me-
xem muito com a nossa economia local. 
Temos vindo a perceber que existem 
muitas pessoas interessadas em investir 
aqui. No entanto, não temos muito mais 
para crescer em termos de terreno”, ex-
plica Conceição Cabrita. 
Por outro lado, a autarquia tem vindo a 
assistir a um fenómeno no centro histó-

rico da cidade, que é crescente o apare-
cimento de franceses e italianos que re-
velam interesse em abrir negócio na ci-
dade. “Eu acho muito importante este 
interesse e temos que começar a fomen-
tar a diversificação do nosso comércio e 
trabalhar para que os visitantes cá mais 
tempo. O que acontece aqui é perceber 
como podemos promover a marca de Vi-
la Real de Santo António no inverno”, 
afirma. 

“ORGULHO NA NOSSA TERRA”
“O lema da minha campanha foi “Orgulho 
na Nossa Terra”. Temos que criar hábitos 
quer de património, quer de cultura que 
apelem a que os mais novos comecem a 
conhecer a terra onde vivem e a estimá-
-la cada vez mais”, explica a presidente. 
O objetivo do executivo passa por estimu-
lar as crianças e jovens para que prezem 
o que têm na sua terra. “Por outro lado, 
em termos de cultura, queremos trazer 
uma oferta mais variada”, acrescenta.

UM RECONHECIMENTO, 
UMA MAIOR RESPONSABILIDADE
Conceição Cabrita assume agora o seu 
primeiro mandato como presidente na-
quela que é a autarquia da sua terra natal. 
Ao longo dos 12 anos de exercício, muitos 
foram os projetos que desenvolveu en-
quanto vereadora e vice-presidente em 
prol da sua população. Agora que recebeu 
um voto de confiança dos munícipes, ad-
mite que o seu sentimento é de muita res-
ponsabilidade. “Isto para mim é uma pas-
sagem, nada dura para sempre. Eu sou 
professora e, ao mesmo tempo, sou filha 
da terra. Além do orgulho que sinto, a res-
ponsabilidade também é grande por con-
duzir os destinos desta localidade. Eu não 
quero ser conhecida como a primeira mu-
lher que passou por cá, mas sim por al-
guém que deixou cá o seu cunho”, afirma 
Conceição Cabrita. Quando questionada 
sobre a mensagem que gostaria de deixar 
aos seus munícipes, a resposta é perentó-
ria: “confiem em mim”, termina.  
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► Aos 44 anos, Álvaro Azedo assume a 
presidência da Câmara Municipal de 
Moura, após a vitória do Partido Socia-
lista nas eleições autárquicas ocorridas 
no passado dia um outubro, com o regis-
to de 48,34% dos votos. Em entrevista 
ao Empresas+®, o novo presidente assu-
me a aposta num projeto diferenciador: 
“o nosso trabalho na câmara municipal 
será algo diferenciador na história deste 
concelho. Vamos apostar em promover a 
ligação com as instituições e com a popu-
lação local. Este mandato vai ser marca-
do pelas questões sociais, direcionadas 
para a família e para o apoio ao ensino”.
A educação é assim uma prioridade para 
este executivo. Um dos problemas que 
atualmente atinge este setor no concelho, 
refere-se à integração da comunidade ci-
gana nas escolas. Sobre esta problemáti-
ca, Álvaro Azedo indica que “a nossa inten-
ção é criar a figura do mediador do cigano, 
no espaço escolar. É um projeto com vista 
a criar um melhor ambiente nas escolas, 
onde nos queremos envolver de uma for-

ma positiva na resolução desta questão, 
proporcionando condições para criar ins-
trumentos que possam ser uma mais-va-
lia no espaço escolar. Queremos que as 
crianças ciganas se sintam bem na esco-
la, tal como todas as outras, pois só assim 
a comunidade escolar pode funcionar”.
Ainda no setor social importa salientar 
que este executivo camarário irá alargar 
para todo o concelho, o projeto “Abem” já 
existente na União de Freguesias de Mou-
ra e Santo Amador. Este programa con-
siste numa parceria entre a câmara mu-
nicipal e a Dignitude, com o objetivo de 
fornecer uma rede solidária de medica-
mentos aos idosos, para que não depen-
dam da reforma, nem do final do mês pa-
ra poderem cuidar da sua saúde.
Durante este mandato, a cultura e o turis-
mo são também apostas obrigatórias, 
uma vez que na vertente cultural, Moura 
já beneficia de um movimento associati-
vo dinâmico. No que se refere ao turismo, 
um dos pontos fortes de Moura é precisa-
mente o património histórico da cidade, 
mas o autarca considera também neces-
sário investir no turismo de verão. Uma 
piscina ou uma praia fluvial será a solu-
ção mais indicada para aumentar a atra-
tividade de Moura nos meses quentes da 
estação. Ainda do ponto de vista turísti-
co, Álvaro Azedo considera também im-
portante aproveitar o empreendedorismo 
que acontece em torno do Alqueva.

Política de transparência
Uma das garantias desde executivo ca-
marário prende-se pela honestidade e 

pela transparência. Assumindo a fragili-
dade financeira em que a Câmara Muni-
cipal de Moura se encontra atualmente, 
o autarca pretende promover uma políti-
ca de responsabilização, garantindo ao 
mesmo tempo que o novo executivo tra-
balhará “sempre de portas abertas e 
prestará todo o tipo de contas aos seus 
munícipes. Temos uma capacidade de in-
vestimento para 2018 muito residual e a 
população tem de estar a par dessa si-
tuação. Se nos depositaram a confiança 
para os próximos quatro anos, existe o 

dever de as manter ocorrente do trabalho 
que executamos e é nesse sentido que 
vamos avançar para um pedido de audi-
toria, quer aos serviços municipais, quer 
às empresas associadas à Câmara Muni-
cipal de Moura. Vamos assim perceber 
realmente qual o nosso ponto de situa-
ção e tornar esse relatório público para 
que a população conheça a realidade fi-
nanceira da autarquia para que possa-
mos justificar as nossas opções para o fu-
turo. Nada está acima dos interesses 
desta população”, conclui o autarca. 

Após quatro anos como presidente da União de Freguesias de 
Moura e Santo Amador, Álvaro Azedo foi eleito no passado dia 

um de outubro, presidente da Câmara Municipal de Moura.  
O autarca inicia então um projeto com o objetivo de servir 

melhor toda a comunidade do concelho de Moura, afirmando que 
lidera um grupo que se distingue pela transparência e pela 

seriedade. Álvaro Azedo garante que “no final deste mandato, 
iremos estar de cabeça erguida, pois os nossos munícipes vão 

ter a certeza que confiaram nas pessoas certas”.

“Nada está acima  dos interesses 
desta população”

MUNICÍPIO DE MOURA
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► É com orgulho que Luís Vitorino assu-
me a presidência da Câmara Municipal 
de Marvão, após ter assumido no último 
mandato o cargo de vice-presidente de 
Vítor Frutuoso, eleito pelo Partido Social 
Democrata. Em entrevista ao Empre-
sas+®, o novo autarca deixa um agrade-
cimento especial aos eleitores, assumin-
do que “se trata de um sentimento espe-
cial. A campanha foi muito dura e muito 
emocionante. Agradeço desde já a con-

fiança que depositaram em mim e agora 
vamos todos trabalhar em conjunto para 
o bem do concelho de Marvão”.

Política de Investimento
Tendo em conta que fazia parte do anti-
go executivo camarário, Luís Vitorino co-
nhece bem a realidade do concelho e da 
sua autarquia. No que diz respeito às fi-
nanças municipais, o autarca alega que 
“Marvão vive uma situação muito está-
vel. Temos uma câmara de pequena di-
mensão, mas bem gerida, constituída 
por 95 funcionários e uma almofada fi-
nanceira que nos dá liberdade para pa-
gar as componentes nacionais de todos 
os projetos que temos prontos para avan-
çar. Preciso de explicar que estes proje-
tos são apoiados maioritariamente pelos 
fundos comunitários, no quadro do Por-
tugal 2020, uma vez que, de outra for-
ma, não teríamos a oportunidade de fa-
zer projetos a paga-los na sua totalida-
de”. Sobre aqueles que irão avançar du-
rante este mandato, Luís Vitorino assu-
me que serão “a continuidade do traba-
lho que vinha sendo feito. Neste contex-
to, vamos também requalificar o bairro 
de fronteira de Marvão, tal como o antigo 
armazém da câmara municipal que será 
transformado num ninho de empresas 
da indústria criativa. Queremos criar es-
paço para as pessoas criarem aqui as 
suas empresas e desenvolverem os seus 
projetos”.

O melhor para o Marvão
Assumindo não ter uma política no cam-
po empresarial, o autarca garante que 
neste mandato existem ambições para 
atrair a atividade empresarial no conce-
lho, como o investimento em zonas in-
dustriais. Já o turismo assume uma im-
portância maior, uma vez que “o conce-

lho de Marvão tem um enorme potencial 
turístico e é por aí que passa grande par-
te da nossa estratégia de desenvolvimen-
to. Estamos a criar novas empresas de 
animação turística e outras entretanto já 
começaram a aparecer, além de termos 
diversos alojamentos locais e de lazer, a 
funcionar em rede”.
No campo social, a educação é funda-
mental. Com uma oferta até ao terceiro 
ciclo, o Município financia passes sociais 
e ainda colocou à disposição das famílias 
carenciadas um gabinete de apoio nas 
escolas. No trabalho com a terceira ida-

de, a Câmara Municipal de Marvão tem 
parcerias com todos os lares de idosos 
do concelho, contribuindo com um apoio 
financeiro, sobretudo para requalificação 
de espaços.
Uma das principais promessas do autar-
ca para este mandato passa pela cons-
trução de um quartel novo para os bom-
beiros voluntários do concelho. “Já esta-
mos a fazer obras nesse sentido e esta 
será uma instituição que irá merecer to-
da a nossa atenção porque fazem-nos 
muita falta, uma vez que estamos distan-
tes da capital do distrito”, conclui. 

O concelho de Marvão tem um novo presidente após as mais 
recentes eleições autárquicas de outubro. Luís Vitorino assume 

agora a presidência da câmara e sucede a Vítor Frutuoso, naquilo 
que o novo autarca considera um “mandato da continuidade”.  

O objetivo estratégico da câmara municipal passa pela execução de 
alguns projetos que já estavam definidos pela antiga presidência e 

pela atração da atratividade e investimento para o concelho.

Um mandato de continuidade
MUNICÍPIO DE MARVÃO
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Luís Vitorino

“MARVÃO VIVE UMA SITUAÇÃO MUITO ESTÁVEL. 
TEMOS UMA CÂMARA DE PEQUENA DIMENSÃO, MAS 
BEM GERIDA, CONSTITUÍDA POR 95 FUNCIONÁRIOS 
E UMA ALMOFADA FINANCEIRA QUE NOS DÁ 
LIBERDADE PARA PAGAR AS COMPONENTES 
NACIONAIS DE TODOS OS PROJETOS QUE TEMOS 
PRONTOS PARA AVANÇAR”

Novo autarca



► Nuno Canta, engenheiro agrónomo de 
profissão, chegou pela primeira vez à pre-
sidência da Câmara Municipal do Montijo 
em 2013, após ter sido vice-presidente e 
vereador das obras municipais. O autarca, 
em entrevista ao Empresas+®, conta que 
“em 2013, quando assumimos a presi-
dência da Câmara Municipal do Montijo, 
esta atravessava um período de algumas 
dificuldades económicas, designadamen-
te nos pagamentos a empreiteiros e forne-
cedores. Na altura vimo-nos obrigados a 
recorrer ao PAEL, o Programa de Apoio à 
Economia Local. Um dos nossos principais 
objetivos foi desde logo colocar as contas 
em ordem, com transparência e rigor, re-
gistando-se hoje um prazo médio de paga-

mentos de apenas três dias. Uma singula-
ridade, fomos a primeira autarquia do país 
a pagar integralmente o PAEL, logo em 
2014. Liquidamos o valor a pronto, sem 
prestações, evitando assim o pagamento 
de juros. Com essa decisão política, pou-
pamos muito dinheiro e isso permitiu-nos 
aumentar o investimento público”.

Escola Pública 
como prioridade política
As contas em dia na câmara municipal au-
mentou a confiança dos munícipes em re-
lação ao executivo camarário liderado por 
Nuno Canta. Contudo, o autarca reconhe-
ce que o trabalho desenvolvido ao nível da 
escola pública foi igualmente essencial 
para o voto de confiança que recebeu nas 
últimas eleições autárquicas de outubro. 
“Tivemos sempre uma política centrada 
na área da educação e, neste momento, a 
escola pública continua a ser a nossa prin-
cipal preocupação que é visível nas in-
fraestruturas escolares, na qualidade dos 
refeitórios escolares e nas atividades de 
enriquecimento curricular. Nos últimos 
anos, o nosso enfoque centrou-se ainda 
na valorização do ensino profissional. Con-
tinuamos a desenvolver o projeto da Esco-
la Profissional do Montijo, que tem todo o 

apoio da câmara municipal, cujo nível de 
ensino permite que alguns jovens possam 
encontrar um destino para a sua vida pro-
fissional. As escolas comerciais e indus-
triais eram muito importantes e queremos 
preencher essa lacuna. O sucesso educa-
tivo destes alunos é fundamental para o 
futuro”. Ainda no que se refere ao ensino, 
a democratização do acesso foi outra 
grande preocupação da autarquia, e im-
porta aqui realçar a inclusão natural das 
crianças da comunidade cigana, em tur-
mas do ensino geral.
Na área da educação ao longo da vida, o 
apoio à terceira idade também foi funda-
mental durante este primeiro mandato, 
com uma aposta em programas de enve-
lhecimento ativo e na prevenção do isola-
mento e abandono dos idosos. Destacam-
-se também neste concelho, as acade-
mias seniores, existentes em diversas fre-
guesias rurais.

Descentralização focada 
na resolução de problemas
Um dos temas que está em debate na or-
dem do dia tem que ver com a descentrali-

zação de competências. Para o presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, a des-
centralização de competências no Poder 
Local permitirá resolver melhor os proble-
mas das pessoas. “O processo de descen-
tralização de competências tem de estar 
centrado naquilo que são os níveis de go-
vernação mais eficazes para a resolução 
de problemas dos cidadãos. Este é um pro-
cesso que se iniciou com o 25 de Abril de 
1974. Desde então as autarquias vêm ga-
nhando poderes e competências, tal como 
determina a Constituição da República 
Portuguesa. Em áreas como a cultura, edu-
cação e desporto as autarquias ganharam 
novas responsabilidades e competências. 
Aqui no Montijo defendemos o aprofunda-
mento da via descentralizadora, com aber-
tura e responsabilidade. Na educação, a 
Câmara Municipal do Montijo já assume a 
responsabilidade da contratação dos fun-
cionários para as escolas, garantindo o 
cumprimento dos rácios previstos na lei, e 
garantindo o funcionamento das escolas 
públicas”. Ainda a respeito da descentrali-
zação de competências, Nuno Canta consi-
dera importante que, com o aumento das 

Depois de quatro anos de progresso, económico e social, Nuno 
Canta inicia agora o seu segundo mandato como presidente da 

Câmara Municipal do Montijo. Com uma aposta prioritária ao nível 
da educação, a Câmara Municipal do Montijo conseguiu nos últimos 

anos colocar as contas em dia, com redução de impostos municipais 
e diminuição das dívidas, num quadro singular em Portugal, com a 

liquidação total do PAEL, o Programa de Apoio à Economia Local.  
Ao nível do investimento privado e da sua base económica, o 

concelho do Montijo destaca-se pela agroindústria, pela agricultura, 
pela floresta, pela pecuária, pela floricultura e pela viticultura, 

setores que se têm reforçado nos últimos anos, apesar  
da escassez de verbas da União Europeia para a região de Lisboa.

Educação e atração 
de investimento 
como prioridades

MUNICÍPIO DO MONTIJO

Nuno Canta
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competências do Poder Local, o Poder 
Central deve aumentar os meios ao servi-
ço dos municípios, para que as autarquias 
tenham a capacidade de dar resposta às 
competências nelas centralizadas.

“Temos as melhores 
empresas agrícolas”
Nos últimos quatro anos, existiu no Mon-
tijo um acentuado movimento de investi-
mento privado que fomentou o desenvol-
vimento. O Montijo tornou-se num ponto 
de interesse para investidores, sobretudo 
no setor do comércio e serviços, graças à 
proximidade geográfica com Lisboa.  
Na agroindústria e na construção civil, os 
investimentos ascenderam os 50 mi-
lhões de euros. “Temos das melhores 
empresas agrícolas do país e empresas 
relevantes na produção e transformação 
de carnes, seja de frango, seja de porco. 
Temos também empresas com elevado 
desenvolvimento tecnológico na biotec-
nologia e a mais medalhada adega coo-
perativa do país, onde destaco o Mosca-
tel Roxo de Pegões, vencedor em 2016 
da distinção do Melhor Moscatel do Mun-
do”, conta Nuno Canta.
No investimento público, os fundos comu-
nitários do Portugal 2020 tiveram um im-
portante destaque no Município do Monti-
jo, embora os atrasos e as limitações do 
programa tenham dificultado todo o pro-
cesso. “O Portugal 2020 foi muito mal ne-
gociado, criando burocracia desnecessá-
ria e apresentando um desajuste inexpli-
cável num país com as dificuldades eco-
nómicas como o nosso. Além disso, nos 
concelhos da Área Metropolitana de Lis-

boa, o peso do Portugal 2020 é mínimo, 
ao contrário de outras regiões em conver-
gência, onde é mais relevante. No Montijo 
temos apenas um apoio de quatro mi-
lhões e meio de euros. Com os atrasos e 
as limitações de verbas, o nosso objetivo 
estratégico é concretizar a reabilitação de 
edifícios municipais, sobretudo a nível da 
sua eficiência energética, onde se destaca 
a requalificação das piscinas municipais, 
cuja obra será concluída durante este 
mandato. Temos também o projeto da Ca-
sa da Música Jorge Peixinho, um espaço 
multiusos capaz de acolher concertos e 
outros eventos musicais. O edifício será 
ainda reabilitado para acolher o espólio do 
maestro Jorge Peixinho. Destaco ainda a 
nova ciclovia do caminho de ferro, que fa-
rá a ligação entre o rural e o urbano. Será 
uma ecopista num corredor ecológico.”

Importância 
da maioria absoluta
Em 2013, apesar da sua eleição, Nuno 
Canta registou uma maioria relativa, com 
apenas 28% dos votos. Nas eleições autár-
quicas de 2017, assinala uma notável su-
bida para os 45%. O autarca realça que es-
se resultado é o reflexo daquilo que a po-
pulação sentiu no momento de ir às urnas. 
“Conseguimos demonstrar às pessoas que 
era preciso reforçar a nossa legitimidade 
política, não só para ultrapassar os blo-
queios e dificuldades criadas pelas forças 
da oposição, mas também para afirmar o 
Montijo na região de Lisboa. Lembro que 
no anterior mandato, os partidos da oposi-
ção quase sempre colocaram os interes-
ses partidários acima dos interesses dos 
montijenses, bloqueando orçamentos e  
regulamentos. Conseguimos demonstrar 

que o projeto do Partido Socialista era 
aquele que trazia um horizonte de espe-
rança para todos os montijenses. Penso 
que compreenderam o que estava em jo-
go, e por isso recebi do povo um mandato 
claro para governar o Montijo. As pessoas 
compreenderam que era preciso reforçar a 
nossa maioria e foi isso que recebi do po-
vo. Neste mandato queremos aumentar a 
confiança no nosso projeto autárquico, 
cumprindo o que prometemos aos monti-
jenses, e assim reforçar ainda mais a nos-
sa maioria”.
Neste projeto referido pelo autarca, o ae-
roporto do Montijo assume uma particular 
importância uma vez que se trata de um 
projeto motor para a cidade, com a expec-
tativa de produção de riqueza e de criação 
de emprego.
Para a população, Nuno Canta deixa uma 
mensagem de confiança. “Queremos es-
tar à altura das responsabilidades que os 
montijenses nos atribuíram e vamos fazer 
cumprir todas as esperanças e expetati-
vas que depositaram neste executivo ca-
marário”, termina. 
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► António Anselmo lidera o grupo de ci-
dadãos eleitores – MUB – Movimento 
Unidos por Borba e é com objetivos bem 
traçados que assume o seu segundo 
mandato na Câmara Municipal de Borba. 
A sua opção passa por definir estratégias 
para apenas quatro anos. “Vamos pensar 
em objetivos para quatro anos. Como eu 
costumo dizer há coisas que temos que 
fazer de imediato, outras a médio e a lon-
go prazo que serão fundamentais para o 
futuro do concelho. Na minha opinião, se 
pensarmos mais nas coisas a longo pra-
zo, não podemos resolver aquelas que 
são as necessidades imediatas e mais 
importantes”, explica o autarca.

QUATRO ANOS DE NOVOS PROJETOS
Enquanto presidente da Câmara Munici-
pal de Borba, António Anselmo tem como 
objetivo primordial a intervenção nas es-
tradas que não se encontram em boas 
condições e a criação de um parque de 
exposições e de feiras. Para além disso, o 
autarca espera ainda resolver uma quan-
tidade de projetos orientados para a re-
generação urbana. “Nós temos inúmeros 

edifícios e espaços no concelho onde de-
vemos e queremos intervir”, afirma. Por 
outro lado, o presidente destaca outro 
dos principais problemas do concelho, 
com maior urgência em resolver, que es-
tá relacionado com a rede de águas  em  
baixa,  cujas  canalizações  estão  obsole-
tas  e  precisam  de  ser  reparadas,  mu-
dadas  e ajustadas. António Anselmo re-
fere-se também à questão da seca que 
se fez, e ainda se faz sentir no país e, em 
particular, no concelho. “Embora a situa-
ção esteja controlada, não está na sua to-
talidade resolvida. Atualmente o país es-
tá com uma seca severa e é necessário 
investir numa série de campanhas de 
sensibilização, embora as pessoas este-
jam cada vez mais sensibilizadas relati-
vamente a esta questão”, acrescenta.

PROMOVER O QUE DE MELHOR 
HÁ EM BORBA
Borba é uma marca conhecida e, segun-
do afirma o presidente da câmara, é a ní-
vel mundial. É aqui que se encontra o me-
lhor vinho, o azeite, os queijos e o már-
more. “Neste momento o mármore está a 
atravessar dificuldades com algumas si-
tuações de desemprego no setor, mas tu-
do o que a câmara municipal puder fazer 
para combater esta situação, nós vamos 
fazer. Cabe-nos a nós atrair empresas 
que possam investir, criar postos de tra-
balho e acima de tudo criar riqueza no 
concelho”, revela o autarca.
A estratégia adotada por António Ansel-
mo para promover ainda mais a marca de 
Borba irá passar pela realização de al-
guns eventos. “Falamos da Festa da Vi-
nha e do Vinho, que decorre anualmente, 

em novembro. Além desse temos na altu-
ra da Páscoa a Festa do Queijo que pro-
move, acima de tudo, os produtores do 
nosso concelho. Em maio temos a Feira 
das Ervas, uma feira rural extremamente 
importante. Mais recentemente criamos 
o evento “É Natal em Borba”, que consis-
te na colocação de um presépio no cen-
tro da cidade e que vai animar a mesma. 
Ao promover estes eventos promovemos 
os nossos produtos e o nosso concelho. 
O que nós temos em Borba é de valor 

mais que reconhecido”, adianta o presi-
dente da Câmara Municipal de Borba.
Quando se fala em património, Borba não 
tem muito comparado com os grandes 
centros, mas o que tem, é de grande qua-
lidade, nomeadamente no que se refere à 
aplicação de mármores. “Temos uma 
quantidade de iniciativas que podem tra-
zer pessoas a Borba. Nós estamos muito 
bem localizados e temos muito para ofere-
cer. Apesar de ainda sermos uma terra de 
passagem temos um património muito in-

Borba é uma cidade do distrito de Évora que se destaca pelos 
seus vinhos, gastronomia, património e, acima de tudo, pela 

hospitalidade do seu povo. Em conversa com o atual 
presidente da câmara municipal, o Empresas+® foi conhecer o 

que de melhor o concelho tem para oferecer. Nestes quatro 
anos que agora começam, António Anselmo revela ainda os 

projetos que tem para o futuro do concelho.

UM MANDATO DE CONTINUIDADE 
COM BASE EM NOVOS PROJETOS

MUNICÍPIO DE BORBA

António Anselmo
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teressante e importante. Temos história e 
essa história tem que ser promovida da 
melhor maneira, por exemplo a Batalha de 
Montes Claros”, acrescenta.
António Anselmo criou ainda durante o 
seu primeiro mandato o posto de turis-
mo, em 2015, e que tem vindo a registar 
uma afluência cada vez maior. “As coisas 
têm corrido bem e o que nós queremos é 
que as pessoas se sintam bem em  
Borba, se fixem, produzam riqueza e ga-
nhem o suficiente para viver condigna-
mente permitindo o desenvolvimento do 
comércio local”, afirma o presidente.

PROJETOS COM BASE 
EM FUNDOS COMUNITÁRIOS
Foi com objetivos bem definidos que An-
tónio Anselmo assumiu a presidência da 
Câmara Municipal de Borba pela segun-
da vez. “Temos cerca de um milhão de 
euros, no PARU, canalizados para Borba  
que  iremos  usar  e  aproveitar  da  me-
lhor  forma.  Depois,  dentro  do  quadro  
comunitário Portugal 2020, esperamos 
intervir sobretudo no que diz respeito ao 
património antigo e que se encontra de-
gradado. É também nosso objetivo criar o 
museu do vinho porque este é um produ-
to que marca a nossa região e é de extre-
ma importância para o nosso concelho, e 
ainda um museu agrícola e um arquivo”, 
entre outros projetos, revela o edil.

A FAVOR DA REGIONALIZAÇÃO
A descentralização de competências tem 
vindo a ser um assunto cada vez mais em 
destaque dentro das autarquias. As opi-
niões da generalidade dos autarcas não 
são muito divergentes e a de António An-
selmo, enquanto presidente da Câmara 
Municipal de Borba, não é muito diferente. 
“Eu acho que deve haver descentraliza-
ção, até porque eu sou a favor da regiona-
lização. Eu acredito que a descentraliza-
ção de competências possa trazer muitas 
mais-valias aos municípios e aos muníci-
pes respetivamente, mas é preciso que 
ela seja acompanhada pelos fundos ne-

cessários”, revela. “Nós precisamos  de  
condições,  em  todas  as  áreas  passíveis  
de  descentralização.  Se  nos  derem fer-
ramentas para podermos atuar com mais 
rapidez e eficiência, é excelente, caso con-
trário não funciona”, explica o autarca.

A VANTAGEM DE QUATRO ANOS 
DE APRENDIZAGEM
Com uma campanha eleitoral que decor-
reu de forma tranquila, o Movimento Uni-
dos por Borba, ainda que com menos 
possibilidades financeiras, afirmou-se pe-
la vontade de vencer e manter o bom ser-
viço prestado. Agora no segundo manda-
to o presidente considera que os últimos 
quatro anos foram extremamente impor-
tantes para adquirir novos conhecimen-
tos. “A vantagem que temos agora relati-
vamente ao nosso primeiro mandato são 
os quatro anos de aprendizagem que ti-

vemos. Neste momento qualquer uma 
das pessoas que está comigo a trabalhar 
é muito mais experiente. Nós tínhamos 
uma enorme dívida quando cá chegamos 
e conseguimos reduzi-la. Temos que hon-
rar os nossos compromissos, continuar a 
reduzir a dívida e fazer as obras que são 
necessárias para o concelho”, explica An-
tónio Anselmo.

UM VOTO DE CONFIANÇA, 
UMA RESPONSABILIDADE
ACRESCIDA
É com um voto de confiança que António 
Anselmo assume pela segunda vez a pre-
sidência da Câmara Municipal de Borba, 
no entanto, na sua opinião, este voto traz 
consigo novas responsabilidades. “Se as 
pessoas confiam em nós, não as pode-
mos defraudar. A vida ensinou-me que 
não podemos agradar a toda a gente e, 

lamentavelmente, às vezes sem querer 
somos injustos.
As pessoas deram-nos um voto de con-
fiança porque perceberam que o trabalho 
que desenvolvemos e os sacrifícios que 
enfrentamos ao longo do primeiro man-
dato, foi em prol delas. Sinto-me orgulho-
so, por mim, pela equipa e pelos funcio-
nários desta câmara. Temos mais res-
ponsabilidades e às vezes uma exigência 
quase imediata. Acima de tudo governar 
é ser responsável e ter contacto com as 
pessoas”, explica.
O presidente termina deixando um apelo 
de confiança à sua governação. “É com o 
reconhecimento que obtivemos nas urnas 
que temos vontade de continuar a traba-
lhar cada vez mais para fazer desta terra, 
que para mim já é, a melhor terra do mun-
do. Borba tem tudo e quando trabalhamos 
por gosto nada é difícil”, termina.  
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► É caracterizada como uma das terras 
de Baco, Deus do Vinho na mitologia ro-
mana. Redondo é uma das vilas mais 
antigas e mais populares do Alentejo, 
distinguida pela hospitalidade de quem 
recebe e pela cultura do vinho, do mel, 
do azeite e dos enchidos que permitem 
saborear a terra de uma forma muito es-
pecial.
É pela contínua afirmação do concelho 
de Redondo que António Recto assume 
uma vez mais a presidência da câmara 
municipal. O líder do Movimento Inde-
pendente do Concelho de Redondo, 
após a mais recente vitória nas eleições 
do passado dia um de outubro assume, 
em entrevista ao Empresas+®, que 
uma das suas estratégias para este 
mandato que agora se inicia, passa pe-
la valorização da comunicação com a 
oposição. “Vamos manter o diálogo com 
a oposição. Temos maneiras diferentes 
de agir e de estar na política, mas traba-

lhamos sobretudo em prol das popula-
ções e quanto a isso estamos todos de 
acordo. Muitas vezes temos de corrigir 
os nossos caminhos tendo em conta os 
nossos objetivos”, revela o autarca. Ain-
da assim, António Recto não esconde a 
sua preocupação relativamente aos 
próximos anos de gestão autárquica. 
“Para estes quatro anos existem imen-
sas dificuldades, e a primeira está à vis-
ta de todos com o interior do país a atra-
vessar uma fase de seca severa. Deve-
mos tomar medidas, principalmente ao 
nível do Poder Central, para resolver es-
ta situação. Estes anos vão ser difíceis 
devido ao problema da desertificação e 
fases como esta, onde existe falta de 
água, vêm agravar a situação. Um terri-
tório só consegue evoluir com as pes-
soas e este é um dos nossos principais 
desafios, inverter esta tendência de de-
sertificação do interior do país”.
A questão da falta de água é assumida-
mente uma preocupação para o autarca 
da Câmara Municipal de Redondo.  
O concelho depende em grande parte da 
vinicultura, que por sua vez necessita 
obrigatoriamente de água. Uma das so-
luções para esta problemática passará 
pela extensão a norte, do perímetro de 
rega alentejano. “A vinicultura é a base 
económica do nosso concelho. Produzi-
mos vinho de excelente qualidade, aliás 
como em toda a região do Alentejo. Há 
aqui uma necessidade fulcral e o poder 

político não pode ficar alheio a estas 
que são as suas responsabilidades. Não 
cabe à câmara municipal aumentar os 
perímetros de rega, mas cabe-nos reivin-
dicar junto do Governo para que este 
problema da água se resolva. As coisas 
estão encaminhadas nesse sentido”.

“Temos o dever de estimular 
o investimento”
No que diz respeito ao setor empresa-
rial e industrial, um dos objetivos estra-

tégicos deste executivo, passa por atrair 
o investimento no concelho. Relativa-
mente a esta questão, António Recto ex-
plica que “no Redondo, não existem 
grandes fábricas e estamos dependen-
tes de alguns dos meios empresariais 
de Évora, sobretudo da aeronáutica. 
Embora não haja um concelho que não 
tenha as suas zonas industriais, para 
surgirem mais empresas, é importante 
criar estímulos de investimento. Nós es-
tamos num concelho onde há 15 anos 

A vila de Redondo, situada em pleno Alentejo, mais concretamente 
no distrito de Évora, é uma das vilas de excelência de Portugal. 

Com 7031 habitantes, e cerca de 370 quilómetros quadrados de 
área, a histórica vila alentejana está essencialmente orientada 

para o turismo e para a cultura, com o seu forte vínculo à tradição 
vitivinícola, que define o Alentejo. No que se refere à conjuntura 

política, o candidato independente António Recto, venceu pela 
segunda vez as eleições para a presidência da câmara municipal, e 
nesta segunda fase do seu percurso, o autarca assegura que todos 

os esforços serão efetuados no sentido de combater a 
desertificação da região e fomentar o investimento empresarial.

Um projeto de confiança 
para a gestão do Município

MUNICÍPIO DE REDONDO

António Recto
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não se cobra a derrama, que vende o 
metro quadrado devidamente estrutura-
do a cinco euros, mas também estamos 
abertos a outras propostas que possibi-
litem a instalação no concelho de novos 
investimentos, no que diz respeito à re-
dução de taxas. Este é um papel impor-
tante das câmaras municipais, criar es-
tímulos ao investimento. É difícil, por-
que estamos a 30 quilómetros da au-
toestrada, mas isso só nos leva a procu-
rar investidores que tenham interesse 
em investir aqui”.
Além do fomento do investimento, man-
ter baixa a taxa de desemprego é outro 
dos objetivos do autarca para os próxi-
mos quatro anos. Em relação ao turis-
mo, o concelho de Redondo insere-se 
numa das regiões com maior índice de 
crescimento nos últimos anos. A região 
é privilegiada graças ao seu clima que, 
em conjunto com o património e a gas-
tronomia tradicional, satisfaz as delí-
cias de quem lá vai. A aposta no turismo 
é uma garantia de António Recto para 
evitar a desertificação, reiterando ainda 
que deve ser encarado com uma pers-
petiva de futuro, através da valorização 
do que de melhor há na região.

Importância 
dos fundos comunitários
“A Câmara Municipal de Redondo tem 
aproveitado todos os fundos comunitá-
rios disponíveis. Temos projetos em vá-
rias áreas e neste momento temos vá-
rios entre mãos, nomeadamente na rea-
bilitação urbana. Alguns são para con-
cluir até 2023, como é o caso de um in-
vestimento em reabilitação que repre-
senta cerca de 16 milhões de euros. Te-
mos também outros investimentos fei-

tos nessa área na ordem dos três mi-
lhões e meio de euros entre projetos 
aprovados, concluídos e a concurso. Nós 
fomos daqueles que cumpriram as re-
gras do acelerador no âmbito da reabili-
tação urbana. Tínhamos obras de reabi-
litação urbana e já tínhamos feito uma 
anteriormente que candidatamos ao 
acelerador. Uma está concluída, outra 
está quase. Cumprimos os prazos tal e 
qual como o Governo exigiu”, explica o 
autarca, quando questionado sobre a 
importância dos fundos comunitários 
europeus e sobre a sua política de utili-
zação. Além dos investimentos citados 
por António Recto, existem outras inter-
venções a decorrer e outras em carteira, 
que fogem do âmbito da requalificação. 
São projetos que foram elaborados atra-
vés de parcerias com as universidades 
do Minho e de Évora. “Vamos criar equi-
pamentos e fazer uma formação com-

plementar com as universidades, admi-
tindo a hipótese de conceder mestrados 
por videoconferência. Aliás é uma coisa 
que está neste momento a funcionar em 
seis câmaras da região Minho e nós 
queremos transportar esse veículo para 
o Alentejo. Isso é uma obra para avançar 
até ao final do ano”, conta.
No âmbito cultural, para o autarca, “cul-
tura é economia”, ou seja, o investimen-
to nesta área não é feito sem o claro ob-
jetivo de proporcionar retorno financei-
ro. O presidente reforça que “continua-
remos a apostar seriamente no associa-
tivismo, na formação, e na cultura du-
rante os próximos anos”.

Descentralização: 
o verdadeiro significado
O concelho de Redondo é constituído 
por apenas duas freguesias. Com um 
trabalho de proximidade com as mes-

mas, e muitas vezes em conjunto, nun-
ca foi necessário estabelecer-se proto-
colos no sentido de descentralizar po-
deres para estes órgãos de gestão au-
tárquica. “Quando fiz a primeira reunião 
com as juntas de freguesia deixei em 
aberto essa possibilidade, desde que 
me apresentassem propostas. A minha 
disponibilidade para trabalhar com eles 
mantém-se a mesma. Há aqui um traba-
lho articulado. Não há necessidade de 
passar para o papel qualquer ação ou 
iniciativa. Existe uma abertura. É uma 
questão de funcionamento, rentabiliza-
ção dos funcionários e equipamentos. 
Esta é a descentralização local. A nível 
nacional, não existe descentralização. 
Pode até vir inscrita a descentralização 
no próximo Orçamento de estado mas 
isso tem que ser tudo regulamentado. 
Ao assumir as responsabilidades,  
Redondo não tem medo da descentrali-
zação, mas penso que pode ser uma 
mais-valia para qualquer região, tendo 
em conta que as regiões administrativas 
não são criadas. A descentralização ser-
ve mesmo para adiar a criação destas 
regiões administrativas, porque era dis-
so que nós precisávamos, um poder in-
termédio entre o Poder Local e Central, 
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para não estarmos sempre dependen-
tes do secretário de estado e do minis-
tro. Havendo um poder intermédio é tu-
do mais fácil”, refere o autarca.

Corresponder 
às responsabilidades
“Eu perdi votos nestas eleições. O movi-
mento perdeu votos. Isto é um grupo 
que tem cerca de 12 anos e trata-se de 
um movimento de cidadãos e não de um 
partido político. Eu estou convencido de 
que houve aqui algum desgaste. Mas o 
povo é sábio e no último resultado elei-
toral quis dar um sinal de que as coisas 
têm que mudar e é para isso que nós cá 
estamos, para tentar mudar as coisas”. 
É do conhecimento público, que nesta 
última vitória eleitoral, o resultado não 
foi tão expressivo como nas eleições au-
tárquicas de 2013. Sem receio de admi-
tir esse facto, António Recto mostra-se 
confiante no projeto que tem para este 
segundo mandato, apelando à confian-
ça dos munícipes:
“Eu costumo deixar uma mensagem de 
confiança. Tenham confiança, acredi-

tem em quem elegeram porque qual-
quer cidadão que se propõe às eleições 
tem conhecimento do grau de respon-
sabilidade que está a assumir, e como 
tal, precisa de confiança por parte de 

quem o está a eleger. E por isso, a popu-
lação de Redondo que continue a ter 
confiança neste movimento de cidadãos 
que está para durar, com gente nova, 
com responsabilidades e novas ideias. 

Eu acredito imenso nas pessoas e quan-
do acreditamos nas pessoas certas, 
elas acreditarão em nós. É esta ligação 
que tem que se estabelecer entre elei-
tos e eleitores”, termina. 
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► Miguel Aresta Branco, arquiteto de 
profissão, e Ana Teresa Rocha, engenhei-
ra agrónoma, são os responsáveis da 
Market Consulting. Para Ana Teresa Ro-
cha, o interesse dos mercados surgiu ain-
da na faculdade. “Conto com mais de 20 
anos de experiência em mercados. A mi-
nha primeira formação foi nesta vertente, 
comecei a dar aulas sobre este tema e foi 
uma paixão que ficou comigo para o resto 
da vida”, explica a engenheira, em entre-
vista ao Empresas+®. Por sua vez, Mi-
guel Aresta Branco explica que a sua ex-
periência no setor começou com “o de-
senvolvimento de projetos relacionados 
com a distribuição agro-alimentar. Fui o 
responsável pela autoria e coordenação 
dos projetos de arquitetura dos grandes 
mercados abastecedores a nível nacio-

nal, autor dos projetos de arquitetura dos 
novos Mercado Municipal de Faro e de 
Portimão, assim como da revitalização do 
Mercado Municipal de Loulé e da Figuei-
ra da Foz”. 
Nos anos iniciais, os dois sócios trabalha-
ram para a empresa pública que criou a 
rede nacional de Mercados Abastecedo-
res em Portugal, local onde se especiali-
zaram e acumularam conhecimento. Em 
maio de 2013, extinguindo-se a vertente 
técnica dessa empresa e acreditando na 
mais-valia técnica e social do seu traba-
lho, o arquiteto e a engenheira aposta-
ram na criação da sua própria empresa, a 
Market Consulting.

“Os mercados municipais são
um equipamento público que 
dinamiza os centros urbanos”
É fundamental que se perceba que o proje-
to de um mercado de sucesso nunca pode-
rá ser entendido apenas como um objeto 
de arquitetura. Para Miguel Aresta Branco, 
“a Market Consulting não é um gabinete 
de arquitetura mas sim um gabinete que 
estuda mercados em todas as suas ver-
tentes. Preocupamo-nos com o aspeto ar-

quitetónico mas também com as verten-
tes social, económica e funcional. Os mer-
cados municipais são um equipamento 
público com funções económicas e so-
ciais. São fonte de rendimento para os 
seus comerciantes, de abastecimento pa-
ra a comunidade envolvente e espaços 
privilegiados de dinamização para essas 
comunidades”. Importa salientar que o 
êxito destes espaços não remete apenas 
para o mercado per si mas para toda a 
sua envolvente urbana e rural. Em cidades 
de menor dimensão, os mercados influen-
ciam a dinâmica de todo o espaço urbano. 
Têm também uma função importantíssi-
ma no escoamento das produções agríco-
las locais, quando o espaço rural está pró-
ximo. Ana Teresa Rocha acrescenta que 
“mais do que o objeto arquitetónico, a de-
finição de um bom programa de interven-
ção é determinante para a revitalização de 
um mercado municipal. É essa a nossa 
mais-valia. A nossa missão é garantir que 
os investimentos feitos na revitalização 
dos mercados municipais são eficazes. Se 
além deste programa também desenvol-
vermos as restantes fases do projeto de 
arquitetura, tanto melhor.”

Casa Fundação Luís Figo
Com o volume de negócio a crescer cer-
ca de 20%, a Market Consulting perspe-
tiva continuar a trabalhar neste setor de 
atividade, apostando inclusivamente no 
mercado internacional, na conceção de 
plataformas logísticas. Importa, ainda, 
realçar um dos projetos em curso no ate-
lier, a Casa Fundação Luís Figo, que pre-
tende reconverter uma escola desativa-
da num centro de apoio a crianças e jo-
vens em risco. “Este projeto deixa-nos 
orgulhosos, não só pela dimensão do 
projeto arquitetónico, mas porque sabe-
mos que a finalidade é o apoio social”, 
conclui o arquiteto.  

A Market Consulting não é apenas um gabinete de arquitetura 
especializado em mercados.  É um gabinete de consultoria e 

projetos de mercados, com uma vertente arquitetónica.   
A diferença está na sua missão, cujo principal objetivo é projetar 

espaços modernos, funcionais  e com qualidade arquitetónica.  
Com trabalho executado na renovação de mercados por todo o 

país, o futuro passa também pela internacionalização.

O atelier que estuda 
Mercados Municipais

MRKC - MARKET CONSULTING
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Prémios
A MrKc foi agraciada, em Outubro 
de 2015, com o 1º Prémio do 
Concurso Público de Concepção 
para a Regeneração do Mercado 
Municipal de Viseu e sua 
envolvente e, em Outubro de 2014, 
com uma menção honrosa no 
Concurso de Ideias para o Mercado 
Municipal de Braga.

Mercado Municipal da Figueira da Foz



► Trabalhar numa empresa de seguros 
ou até na área comercial, não era de todo 
um projeto de vida de Luís Filipe. Aos 41 
anos e em entrevista ao Empresas+®, o 
empresário explica como é que o seu per-
curso de vida o levou à criação de uma 
empresa de mediação de seguros. “Estu-
dei Economia no ISCTE e nunca pensei 
que o meu percurso me levasse a traba-
lhar numa área comercial. A verdade é 
que após enviar vários currículos fui con-
tactado pela seguradora Alico, com um 
projeto na área comercial relativo a segu-
ros de vida. Deparar-me com o ramo co-
mercial foi uma surpresa para mim, mas 
aceitei a proposta e acabei por me apaixo-
nar por este ramo. A Alico foi uma escola 
para mim e por lá trabalhei durante cinco 
anos. Entretanto contactei a Fidelidade 
para trabalhar o ramo real. A Fidelidade 
apresentou-me um projeto aliciante e re-
comecei a minha carteira do zero. Posso 
garantir que foi uma excelente decisão e 
estou muito satisfeito com o resultado”.
A parceria com a Fidelidade começou 
em 2011, e desde então trabalha em ex-
clusividade com a seguradora líder na-
cional. Para o empresário, esta parceria 
traz mais vantagens do que trabalhar 
com várias seguradoras, uma vez que “a 
Fidelidade é uma marca de referência 
no mercado, que está melhor estabele-
cida, com os melhores produtos e com 
uma grande capacidade de resposta. 
Trabalhar com eles permitiu-me crescer 
sustentadamente e hoje fazemos a dife-
rença no mercado”.

Fazer a diferença 
pela proximidade
Trabalhando tanto com o setor particu-
lar, como empresarial, Luís Filipe garan-
te que a abordagem comercial é a mes-
ma em ambos os casos, uma vez que 
um dos valores da LCMS, é o atendimen-
to personalizado, ou seja, o processo se-
rá sempre idêntico, seja particular ou 
empresarial. “O que distingue o trabalho 
com um particular ou com uma empresa 
são as suas necessidades e não o servi-
ço. Numa primeira abordagem é feita 
uma pesquisa de necessidades e conse-
quentemente perceber quais os riscos a 
que o cliente está exposto. Passando es-
ta fase, analisamos todas as variáveis 
que consideramos importantes e apre-
sentamos ao cliente aquelas que no 
nosso entender são as melhores solu-
ções. Outro fator importante é o tempo, 
neste setor temos de ser rápidos a agili-
zar os processos de sinistro e a clarificar 
as dúvidas e é por isso que a proximida-
de nos distingue dos demais”.
Em relação ao valor da proximidade, 
Luís Filipe garante que esse é o segredo 
do sucesso, num mundo em que a con-
corrência é feroz. “Neste setor apenas 
conseguimos fazer a diferença se criar-
mos confiança e cumplicidade com as 
pessoas, pois quando assim não é, po-
demos perder o cliente apenas pelo fa-
tor preço. Agregando boas soluções de 
proteção e um bom serviço, sabemos 
que a probabilidade de perder um clien-
te por aí será mais difícil. Estamos tam-

bém na linha da frente no que diz respei-
to à inovação uma vez que a Fidelidade 
está muito focada neste momento em 
utilizar as novas tecnologias para poten-
ciar as soluções e alguns produtos já 

existentes no mercado. Um bom exem-
plo desta aposta é o lançamento por 
parte da Multicare da APP Medicina On-
line, um serviço de vídeo-consultas reali-
zadas exclusivamente por médicos.  

A LCMS é um exemplo de sucesso num curto espaço de tempo.  
A trabalhar em exclusividade com a Fidelidade, seguradora líder 

em Portugal, o que distingue a LCMS das demais é a proximidade 
com o cliente, sendo que um dos valores fundamentais para a 

empresa, é conhecer e acompanhar a pessoa que está à sua 
frente, de maneira a conseguir encontrar a melhor solução. Com 
seis anos de atividade, a empresa irá duplicar em 2017 a receita 
acrescentada líquida (RAL), perspetivando para 2018, uma nova 

duplicação desse mesmo volume.

Proteção das pessoas, 
a nossa maior ambição

LUÍS CARREIRA MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA

Luís Filipe
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“NESTE SETOR APENAS CONSEGUIMOS FAZER 
A DIFERENÇA SE CRIARMOS CONFIANÇA E 
CUMPLICIDADE COM AS PESSOAS, POIS QUANDO 
ASSIM NÃO É, PODEMOS PERDER O CLIENTE 
APENAS PELO FATOR PREÇO”



A proximidade é uma mais valia nego-
cial, no entanto, é sobretudo uma ideo-
logia de vida. Não pretendemos vender 
apenas um seguro, é necessário que os 
clientes fiquem satisfeitos, quer com os 
produtos, quer com o serviço que pres-
tamos”, assume Luís Filipe. “Optei por 
uma política de comunicação aberta e 
frontal que tem funcionado muito bem, 
permitindo que neste momento todos os 
novos clientes angariados, venham re-
comendados por clientes existentes em 
carteira”.

Duplicar a receita 
acrescentada líquida (RAL) 
a cada ano
Com a carteira de clientes mais concen-
trada na Grande Lisboa, tem clientes um 
pouco por todo o país, com destaque 
também para Porto e Algarve. A LCMS 
transferiu-se em julho deste ano para 
uma incubadora empresarial (Fábrica 
de Startups – Oeiras Hub), ficando estra-
tegicamente próxima de outras empre-
sas. No entanto, Luís Filipe garante que 
apesar do local ser favorável para anga-

riação de clientes, a LCMS não tem uma 
política de prospeção ativa de empre-
sas. “A referenciação por parte dos nos-
sos clientes é a melhor publicidade per-

mitindo que nos últimos três anos não 
tenha necessidade de efetuar essa pros-
peção. O mesmo se passa em relação à 
minha entrada no BNI, não entrei com o 

principal objetivo de procurar novos 
clientes, fi-lo por uma questão de valori-
zação pessoal e é isso que está a acon-
tecer, os negócios surgem depois de 
uma forma natural”.
Com apenas seis anos de atividade no 
mercado, a LCMS segue em movimento 
ascendente e em 2017 irá conseguir o 
melhor resultado da história da empre-
sa, duplicando os valores de RAL de 
2016. Para 2018 as perspetivas são 
igualmente ambiciosas e o mediador in-
dica que “o objetivo será duplicar nova-
mente a RAL em relação a 2017”. 
Perspetivando o futuro, o recrutamento 
de novos colaboradores está em cima 
da mesa sendo que o grande desafio se-
rá manter o mesmo nível de atendimen-
to e atenção que presta a cada cliente 
seja particular ou empresa. 
Para terminar, Luís Filipe deixa uma 
mensagem de Natal a todos os leitores 
do Empresas+®: “desejo um feliz Natal 
com votos de bom Ano Novo, esperando 
que todos sejam felizes e que consigam 
atingir os vossos objetivos. Isso é o mais 
importante”. 
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► O seu fundador Mário Silva, tem 66 
anos e é licenciado em Engenharia Ele-
trotécnica pela Universidade de Luanda, 
em Angola. Está na GESTREDES desde o 
seu início, em 1997, e juntou à sua equi-
pa o seu filho, Leonardo Silva, de 35 
anos, também formado em Eletrotecnia 
pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa 
e doutorado em Nanotecnologias e Nano-
ciências pela Universidade Nova de Lis-
boa, que tem vindo a dinamizar a empre-
sa e fazer crescer a equipa, contanto 
atualmente com cinco colaboradores.  
Pai e filho são hoje companheiros no per-
curso desta empresa que atua nesta 
área, especializada em infraestruturas, 
energia crítica, equipamentos de distri-
buição elétrica e eficiência energética. 
A GESTREDES celebra 20 anos de exis-
tência no mercado, tendo ao longo dos 

anos construído um percurso distinto. 
Mário Silva deu os primeiros passos co-
mo empresário em Angola, tendo olhado 
para a sua empresa como a oportunida-
de de evoluir na carreira profissional, ao 
iniciar a prestação de serviços e de tra-
ding para exportação. E é exatamente 
aqui, na exportação, que a GESTREDES 
encontra a sua maior fonte de rendimen-
to, o que a diferencia dos trajetos co-
muns de empresas semelhantes.

Eficiência energética: 
nova área de atuação
Ao explorar novos mercados, e em especí-
fico, o mercado nacional, a GESTREDES 
encontrou uma nova área de atuação pa-
ra a sua empresa. Nunca saindo do setor 
elétrico, o mercado pouco explorado, até 
então, a área da eficiência energética, 

passou a ser o foco da empresa. Leonar-
do Silva afirma que esta é uma área de 
consultoria, onde a missão é identificar os 
desperdícios e maus hábitos de consumo 
no tecido industrial, empresarial e de ho-
telaria. O objetivo, segundo o engenheiro, 
é o “uso mais eficiente de energia, de 
poupanças energéticas e reduções de 
emissões de carbono para os clientes e 
parceiros”. Assim, ao detetar os erros, 
muitas vezes tornados hábitos no consu-
mo de grandes utilizadores de energia, a 
GESTREDES define metas e medidas de 
melhoria, no sentido de solucionar um 
gasto energético excessivo. Leonardo Sil-
va acredita que as soluções podem pas-
sar por alternativas simples, como mudar 
os hábitos das equipas de trabalho, defi-
nir procedimentos ou por investimentos, 
“em fotovoltaicos, compensação de ener-
gia reativa, filtragem de energia, automa-
ção industrial, entre outras”, conclui.
Ao longo das duas décadas de atuação, a 
GESTREDES conta com vários parceiros e 
fornecedores nas suas principais áreas 
de atuação, com os quais mantém parce-
rias duradouras, sólidas e estratégicas. 
Contudo, é na área da promoção de efi-

ciência energética que a empresa vê a 
sua oportunidade de crescimento, já que, 
segundo Leonardo Silva, “é uma área on-
de é necessário incentivar e consciencia-
lizar a racionalização e otimização no uso 
de energia através formações e incenti-
vos ao pessoal, sistemas de monitoriza-
ção e automação”. 
Ainda assim, Mário Silva lembra que o 
mercado da exportação nunca pode dei-
xar de ser “vigiado”, já que nunca deixou 
de ser uma vertente de negócio muito im-
portante para a empresa. A GESTREDES 
mantém desde o início o foco das suas 
exportações essencialmente com Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP). “A exportação foi, na realidade, 
a origem da empresa e, apesar da situa-
ção económica dos países africanos on-
de a empresa opera, continuamos a man-
ter ligações, a fazer vendas de serviços e 
de distribuição de material”, garante o 
empresário.

Atuação local 
para resultados globais
Reforçar o mercado nacional tem sido a 
estratégia da GESTREDES nos últimos 

Sediada em Lisboa, a GESTREDES é uma empresa portuguesa 
que atua no setor elétrico e que se dedica a consultoria 
energética “apoiando” os seus clientes para uma maior 

eficiência nesta área. Nunca esquecendo o know-how que 
mantêm na área das infraestruturas e dos equipamentos 

elétricos, a empresa conta com fortes relações na exportação 
para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, estando 

também a apostar cada vez mais, no mercado nacional. 

Pequenos passos 
para um futuro melhor

GESTREDES

Leonardo Silva
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meses, através da marca “GESTREDES 
Energy Solutions”. A empresa dá passos 
pequenos, mas “seguros”, na opinião dos 
empresários, que tiveram oportunidade 
de especializar e aprofundar os conheci-
mentos práticos desta área no estrangei-
ro. Com uma equipa especializada, 
atuando com rapidez e eficácia, ofere-
cendo o acompanhamento 360°, pre-
sencial e remoto e com o foco máximo 
aos seus clientes, pois “o nosso sucesso 
mede-se nas poupanças dos nosso clien-
tes”. Durante todo este processo de ava-
liação/levantamento energético são utili-
zados equipamentos e ferramentas de al-
ta qualidade de marcas especializadas.
Os engenheiros assumem uma posição 
responsável perante o ambiente relativa-
mente à missão da sua empresa: atuam 
no particular para atingirem resultados 
globais, que melhorem as condições do 
ambiente. Leonardo Silva confessou que 
espera continuar a realizar um “bom tra-
balho junto de clientes nacionais da área 
industrial e da hotelaria, consumidores 
relevantes, identificando os modelos de 
consumo dessas infraestruturas e de-

monstrando que existem possibilidades 
de redução dos consumos de energia”. 
Também Mário Silva se mostra preocupa-
do com estes maus sistemas, quando 
afirma que “há indústrias que ainda têm 
maquinaria muito antiga e com necessi-
dades de automação e revisão”. O enge-

nheiro revela que a redução, em média, 
pode ir aos 15 a 20% na fatura mensal 
das empresas, o que tem um “peso signi-
ficativo na rentabilidade e rácios de pro-
dutividade da própria empresa e, com 
certos ajustes, a situação pode melhorar. 
“Nós aconselhamos e sugerimos algu-

mas mudanças de atitude e alguns pe-
quenos investimentos que, de um modo 
geral, vão facilitar a economia para a em-
presa e para o ambiente. Estas poupan-
ças que nós garantimos ao cliente, são 
poupanças para o futuro”.

Futuro orientado para todos
O caso do setor industrial e hoteleiro, 
são relevantes no que diz respeito aos 
elevados consumos de energia, ainda 
assim a GESTREDES Energy Solutions 
não deixa as residências particulares 
para trás. “Toda e qualquer empresa ou 
cliente residencial deve ter atenção aos 
seus consumos porque terá atenção à 
sua carteira”, explica Leonardo Silva. 
Segundo o empresário, a empresa está 
a preparar uma secção online especial 
para oferecer a educação contínua aos 
seus clientes, desde o setor residencial 
até às infraestruturas com os conteúdos 
que ajudam nas poupanças energéticas 
e nos hábitos de consumo. “É necessá-
rio incutir este espírito também em nos-
sas casas e aos nossos filhos, pois o fu-
turo é deles”, conclui. 
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► João Magalhães, juntamente com o fi-
lho, Tiago Magalhães e a esposa, Paula 
Magalhães, fundou a Blue Sigma, uma em-
presa de comercialização e distribuição de 
produtos de limpeza e higiene. João Maga-
lhães trabalhou já numa outra empresa 
deste setor de atividade. Em 2006, a famí-
lia juntou-se e formou a Blue Sigma, que 
no final deste ano contabiliza já 18 funcio-
nários e cerca de 1600 clientes.
Em entrevista ao Empresas+®, Tiago Ma-
galhães recorda todo o processo de forma-
ção da empresa. “Em 2006 comecei a tra-
balhar nesta área, numa empresa do meu 
pai. Estava na parte da logística, aprendi 
muito sobre materiais, relação com clien-
tes, conhecimento do mercado e da pró-
pria concorrência, e finalmente, em 2006, 
entrei neste projeto. Conforme fomos cres-
cendo, fui sendo promovido. Entraram 
mais pessoas na área da logística e eu fui-
-me adaptando a outras áreas dentro da 
empresa. Sem formação em marketing ti-
ve de aprender com a experiência. Feliz-
mente tive o apoio do meu pai, o meu 
grande mentor”, explica Tiago Magalhães.

O melhor serviço do mercado
O público-alvo da Blue Sigma prende-se 
com os grandes estabelecimentos, sem 

descurar também os de pequena dimen-
são. João Magalhães explica que a empre-
sa trabalha sobretudo com base na quali-
dade e, por essa razão, “o estabelecimen-
to que apenas se preocupa com o preço, 
sem procurar a qualidade, pode não trazer 
a melhor relação fornecedor-cliente para a 
Blue Sigma. Claro que não rejeitamos tra-
balhar com eles mas não é o nosso foco 
de captação. A nossa proposta de redução 
de custos passa pela optimização de con-
sumos através de sistemas inovadores, 
que visam a poupança a longo prazo”. So-
bre esta temática, Tiago Magalhães refor-
ça ainda que “por exemplo, os restauran-
tes de alta cozinha têm margem de mano-
bra suficiente para assegurarem um servi-
ço mais eficiente. Têm uma forte preocu-
pação com a confeção alimentar e como 
tal prezam muito a higiene. Num restau-
rante com diárias mais acessíveis, a reali-
dade é bastante diferente. Para o tipo de 
negócio que têm é difícil investir mais nes-
ta área, não os censuro, face ao elevado 
número de concorrentes”.
Priorizando a qualidade de serviço e pro-
duto, a Blue Sigma garante que “somos os 
melhores neste setor, a par apenas de 
mais duas ou três empresas. Trabalhamos 
com o melhor de cada marca e consegui-

mos ter as melhores soluções no ramo da 
limpeza e higiene. Trabalhamos com mais 
de 30 marcas. O crescimento da Blue Sig-
ma assenta nestes dois eixos, a relação 
com o cliente e a relação com os fornece-
dores”, nota Tiago Magalhães.
A principal aposta para a Blue Sigma 
atualmente são os produtos químicos de 

limpeza, sobretudo os produtos concen-
trados. Tendo em conta que o papel é 
vendido por todas as empresas, a baixo 
custo e a ocupar bastante espaço no ar-
mazém, a Blue Sigma orienta-se essen-
cialmente para a comercialização de pro-
dutos químicos. Além disso, um dos obje-
tivos estratégicos passa pela formação.  

A Blue Sigma é um exemplo de sucesso na área de atividade da 
comercialização de produtos de higiene e limpeza, com um 

crescimento médio anual na ordem dos 20%, desde a sua 
fundação, em 2006. Com uma aposta nos melhores produtos e 

nas melhores marcas, a Blue Sigma garante também a formação 
necessária para a melhor aplicação de um produto, garantindo 

que nenhum problema fica por solucionar, poupando tempo e 
dinheiro a todos os seus clientes. Presença dominante em Lisboa 

e com trabalho por todo o país, a fixação no Porto é uma 
prioridade de futuro para a empresa, com a perspetiva da criação 

de uma sede/armazém na cidade invicta, que possibilite a 
distribuição mais eficaz no Norte de Portugal.

As melhores marcas 
para soluções 
de higiene e limpeza

BLUE SIGMA

Tiago Magalhães
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“SOMOS OS MELHORES NESTE SETOR, A PAR APENAS 
DE MAIS DUAS OU TRÊS EMPRESAS. TRABALHAMOS 
COM O MELHOR DE CADA MARCA E CONSEGUIMOS 
TER AS MELHORES SOLUÇÕES NO RAMO DA LIMPEZA 
E HIGIENE. TRABALHAMOS COM MAIS DE 30 
MARCAS. O CRESCIMENTO DA BLUE SIGMA ASSENTA 
NESTES DOIS EIXOS, A RELAÇÃO COM O CLIENTE E A 
RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES”



“A nossa taxa de sucesso passa pela for-
mação em procedimentos de limpeza. 
Conseguimos ir a um cliente e explicar as 
técnicas de limpeza adequadas ao pro-
duto, como é que se limpa, qual a solu-
ção mais rápida e eficaz, com menos tra-
balho e maior rentabilização do produto. 
Conseguimos fazer isso mas precisamos 
de formar as técnicas de limpeza para 
que consigam aplicar este sistema. Te-
mos de garantir essa capacidade porque 
não basta só vender o produto, as equi-
pas de limpeza têm de testar e aprovar o 
produto, que tem de ser o adequado ao 
serviço. Foi assim que conseguimos en-
trar nos hotéis, que até há pouco tempo 
procuravam as multinacionais gigantes. 
Nós temos um preço justo, qualidade e 
acompanhamos o mercado, apostando 
no produto concentrado, que evita des-
perdícios, poupa espaço e dinheiro”, ga-
rante Tiago Magalhães.

A importância da família
Como se constata, a Blue Sigma é uma 
empresa familiar. Para a família Maga-
lhães, trabalhar em família pode ser com-

plicado, mas no geral, é uma mais-valia, 
até porque permite à próxima geração, 
ter uma base de trabalho. “Temos tido 
muito sucesso nestes 11 anos e inclusi-
vamente já conquistámos alguns pré-
mios de qualidade e a família tem sido o 
centro desse sucesso. A minha mulher 
ajudou-me muito a manter as bases, a 
crescer de forma sustentada. Não tomo 
uma única decisão sem ela. A união com 
o meu filho também tem sido fundamen-
tal. E apesar de nem sempre ter sido fá-
cil, no final saímos mais fortalecidos do 
que nunca. Ajudamo-nos mutuamente”, 
valoriza João Magalhães.

Mercado portuense
Com presença vincada em Lisboa e com 
um armazém a inaugurar no início de 
2018, o próximo passo passa pela aber-
tura de uma filial no Porto, uma vez que 
este é um mercado com potencial, mas 
cuja distância geográfica tem criado difi-
culdades. A solução passará eventual-
mente pela angariação de um armazém, 
que facilite a distribuição dos produtos 
no Norte de Portugal. 
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► Manuela Marques nasceu em Portu-
gal, mas foi em Moçambique que cres-
ceu e se formou, na cidade da Beira, re-
gressando a Portugal em 1983. Foi 
quando concorreu para uma vaga numa 
multinacional de transportes que come-
çou a reunir todo o conhecimento que a 
conduziu ao sucesso atual. Com base 
profissional na área financeira, acabou 
por ser convidada a entrar numa outra 
empresa do setor. Certa de que estava a 
desenvolver atividade na área de maior 
interesse, foi desafiada a viver uma nova 
experiência: entrar no ramo comercial. 
Um mês bastou para perceber que era 
realmente aquilo que gostava e que me-
lhor sabia fazer. 
“Entretanto comecei a perceber que po-
dia trabalhar para mim. Tinha a minha 
carteira de clientes e o know-how neces-
sário. Criei uma empresa que ainda hoje 

existe, mas trabalhei muito para isso”, 
recorda Manuela Marques. Acompanha-
da por dois sócios nessa empresa, Ma-
nuela Marques acabou por desenvolver 
um projeto particular, a Caminho + Cur-
to, como prolongamento da empresa já 
existente. “Em setembro de 2014 decidi 
abrir a Caminho + Curto, que era apenas 
como complemento. Tínhamos muitos 
clientes de exportação e a maior parte 
das empresas não estava vocacionada 
para essa vertente. As pessoas tinham 
muita dificuldade nos transitários, e en-
tão decidi criar uma empresa de trans-
portes locais. Mais tarde, vendi a minha 
quota e passei a dedicar-me apenas à 
Caminho + Curto”, revela a sócia geren-
te da empresa. 
A Caminho + Curto afirma-se no mercado 
pelo profissionalismo a que se obriga, mas 
também pela credibilidade e pela diferen-
ça. “Quando alguém nos pede um traba-
lho, nós analisamos para saber se temos 
a capacidade de o desenvolver ou não. 
Não aceitamos um trabalho se sentirmos 
que não temos condições para o desenvol-
ver. Muitas vezes as pessoas aceitam que, 
no caso de não  conseguirmos fazer num 
dia o façamos no outro porque sabem que 
não vamos falhar”, explica.

Embora a Caminho + Curto, empresa de 
transportes nacionais e internacionais, 
seja uma empresa de transitários a nível 
nacional, com entregas e recolhas des-
de o envelope às paletes de carga e um 
serviço expresso com carro dedicado, a 
nível internacional, “enviamos mercado-
rias todas as semanas por camião para 
a Europa, trabalhamos com um arma-
zém autorizado à exportação onde faze-
mos a receção das mercadorias e por úl-
timo o enchimento dos contentores para 
todo o mundo. Recorremos também a 
parcerias para poder responder às ne-
cessidades de cada cliente. Essas par-
cerias passam pelas companhias aé-
reas e marítimas que levam as mercado-
rias para qualquer parte do mundo”, 
conta Manuela Marques.
Manuela Marques é a garantia de cada 
empresa para a qual trabalha. “Eu sou a 
garantia de qualquer empresa. Eles 
comprometem-se com o cliente, mas 
precisam de ter um parceiro de trans-
porte que dê continuidade àquilo que 
ele está a dizer, alguém que cumpra os 
prazos impostos. É por isso que eu pro-
curo fazer sempre uma reunião com os 
clientes para perceber se conseguimos 
responder às suas necessidades”, expli-

ca a fundadora. Atenta e profissional, 
Manuela Marques assiste a cada carre-
gamento de mercadorias, para garantir 
que o procedimento é desenvolvido da 
forma mais profissional e conta sempre 
com a sua equipa de trabalho.
Manuela Marques afirma que o seu ob-
jetivo passa por manter o crescimento 
da empresa de forma sustentada e cons-
ciente. “Eu gostava de ter uma frota 
maior, e tudo aponta que no final deste 
ano ou no início do próximo tenhamos 
mais uma carrinha. Ao nível de Lisboa e 
Grande Lisboa, fazemos diariamente re-
colhas e entregas programadas e esta-
mos a expandirmo-nos, para a margem 
Sul, desde Almada ate Setúbal. A nível 
internacional, vai depender muito do 
mercado. Temos reunidas as condições 
para continuar a crescer, mas sempre 
de forma sustentada”, termina a admi-
nistradora.  

É em Lisboa que está o melhor caminho para o transporte de mercadorias. A Caminho + Curto é uma 
empresa de transitários criada por Manuela Marques, que tem mais de 30 anos de experiência no 

ramo. Com uma base de trabalho assente no rigor, profissionalismo e confiança, a Caminho + Curto 
representa um meio para chegar onde o cliente precisa, todos os dias, além fronteiras, sem limites 

de peso e com horários programados. 

CAMINHO MAIS CURTO, 
O CAMINHO MAIS CERTO

CAMINHO + CURTO
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► “Não faltam casas a vender produtos 
de consumo, seja em loja ou via online. 
Nós somos específicos e trabalhamos 
com empresas, quer a nível do software, 
quer a nível do hardware”, explica João 
Rodrigues, administrador da Processar 
Ideias, em entrevista ao Empresas+®. 
Dentro deste segmento, o software é a 
principal fatia de mercado e corresponde 
a cerca de 80% do valor da faturação.
Na comercialização de software, a Pro-
cessar Ideias tem várias parcerias. A prin-
cipal é com a IT Base, responsável pelo 
software WINMAX4. “A curto prazo quere-
mos tornar-nos o principal parceiro desta 
empresa”, diz João Rodrigues. Mas im-
porta destacar outros parceiros de exce-
lência, como a SAGE e a Filosoft, no setor 
de software de contabilidade, e a Zone 
Soft, dedicada à restauração.
Fundada em 2009, a Processar Ideias 
ganhou um novo impulso a partir de 

2011, quando João Rodrigues assumiu 
funções na empresa, vindo da atual Glint. 
O dinamismo é uma das principais carac-
terísticas deste gestor, que lançou a sua 
primeira empresa na área da informática 
quando tinha 18 anos. Agora, tem em 
mente novos projetos, “e como a Proces-
sar Ideias está a crescer, contactei o Bru-
no Grave para lhe propor dividir a gestão 
da empresa”. 

Aposta em novas áreas
O público-alvo da Processar Ideias é atraí-
do pelo serviço de software, funcionando 
o hardware como venda complementar. 

Este âmbito de complementaridade cria 
a necessidade de ser capaz de fornecer 
um serviço chave na mão. E isso tornou-
-se mais fácil com Bruno Grave. “Com a 
minha entrada, abraçámos novas áreas 
como é o caso das telecomunicações, da 
impressão e do web design”, explica. 
Com um serviço completo, importa dife-
renciar os dois “mundos” dos equipa-
mentos informáticos: o segmento de con-
sumo e o segmento empresarial. “O ma-
terial de consumo é feito para durar pou-
co tempo e as marcas já constroem os 
equipamentos para esse efeito”, revela 
João Rodrigues. “Não é rentável colocar 

no mercado um computador de consumo 
que dure mais de três anos, porque estão 
sempre a ser lançados novos modelos”, 
clarifica. No segmento empresarial, que é 
o core business da Processar Ideias, 
“acontece o oposto, as máquinas são 
muito mais dispendiosas, mas a qualida-
de é muito superior e a durabilidade tam-
bém”, garante. 
Com projetos por todo o país e uma filial 
na Guarda, o futuro da Processar Ideias 
passa por manter o volume de cresci-
mento que, em 2017, ronda os 30%. Afi-
nal, “o céu é o limite”, conclui João Ro-
drigues.  

Fundada em 2009, a 
Processar Ideias é uma 

empresa de soluções 
informáticas para empresas, 

a nível de software, 
hardware, telecomunicações, 

web design e consultoria. 
Com um volume de 

crescimento a rondar os 30% 
em 2017, tem por lema 

proporcionar um serviço de 
chave na mão aos clientes.

Soluções informáticas 
de chave na mão

PROCESSAR IDEIAS
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► O projeto desta empresa de manuten-
ção e instalação de ar condicionado co-
meçou no momento em que Edgar Vidal, 
fundador da empresa, decidiu dar um 
novo rumo à sua vida e abandonar a em-
presa dos pais, onde trabalhava. Em en-
trevista ao Empresas+®, o empresário 
explica como sucedeu todo o processo. 
“Quando acabei o 12º ano ainda fiz uma 
formação e logo de seguida fui trabalhar 
para a empresa dos meus pais, com 
apenas 19 anos. Andava muito nas 
obras, a montar sobretudo painéis. Pas-
sei para a parte comercial, que foi a que 
gostei mais. Mais tarde, comecei a coor-

denar obras e a gerir a empresa. Só não 
mexia na tesouraria. Trabalhei desde os 
19 anos até aos 30, quando resolvi ini-
ciar esta aventura. Em 2014 decidi dei-
xar a empresa dos meus pais e comecei 
a preparar o meu projeto pessoal. Arris-
quei começar do zero com apenas mil 
euros no bolso, com um carro empresta-
do e completamente sozinho”.

Sucesso através 
da vertente humana
Quando a empresa começou, em janeiro 
de 2015, Edgar Vidal não tinha um único 
colaborador, nem financiamento bancá-

rio para investir. Todos os investimentos 
aconteceram a pronto pagamento, desde 
o primeiro veículo, aos materiais de tra-
balho. O primeiro contrato aconteceu ao 
fim de oito meses e a equipa foi crescen-
do sucessivamente. Atualmente conta 
com um total de oito colaboradores. “Os 
nossos recursos humanos são muito im-
portantes para nós e são a receita do 
nosso sucesso. Faço de tudo para man-
ter os meus colaboradores satisfeitos. 
Para nós é muito importante mantermos 
esta relação familiar e por isso todas as 
semanas, à segunda-feira, reunimos logo 
pela manhã para falarmos sobre tudo o 
que quisermos, seja do trabalho seja da 
vida pessoal. Nestes momentos as pes-
soas tendem a desabafar sobre tudo, o 
que torna o nosso ambiente muito fami-
liar. Eles não estão apenas a cumprir or-
dens, eles fazem parte deste projeto”, ex-
plica Edgar Vidal. A única exigência, é que 
todos os colaboradores têm de se rever 
num conjunto de valores que a empresa 
denomina de “pontos de cultura”.

Evolução e reinvenção
Quando o projeto começou, a empresa 
dedicava-se sobretudo à instalação de 

ar condicionado. Com o crescimento 
avançado, num curto espaço de tempo, 
a Edgar Vidal Unipessoal Lda entrou 
num processo estratégico de reinven-
ção, centrando-se sobretudo na manu-
tenção de ar condicionado, o que o pro-
prietário considera ser o percurso mais 
vantajoso para a empresa, uma vez que 
muito se fala ultimamente nas questões 
relacionadas com a saúde, nomeada-
mente com as infeções respiratórias. 
Com trabalho por todo o distrito de Lis-
boa e também de Setúbal, o seu futuro 
passa pelo alargamento ambicioso da 
equipa até 35 pessoas em 2022 e pela 
internacionalização, através de uma re-
de de franchising. O primeiro mercado 
internacional será Espanha.  

Nascida em 2015, a Edgar Vidal caracteriza-se por ser uma empresa de instalação e manutenção de 
ar condicionado. Atuando nos distritos de Lisboa e Setúbal essencialmente, a empresa tem por base 

um serviço de qualidade e honestidade, aliado a um conjunto de valores, denominados de “pontos 
de cultura”, na qual a equipa de trabalho se rege. Ambiciosa, a Edgar Vidal Unipessoal Lda planeia 

alargar os seus quadros e os seus mercados de atuação, com vista à internacionalização, através de 
uma rede de franchising.

“Funcionamos 
como uma família”

EDGAR VIDAL, UNIPESSOAL LDA
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Edgar Vidal

Pontos de Cultura 
• Honestidade
• Compromisso
• Espírito de equipa
• Responsabilidade
• Persistência
• Simplificar
• Otimismo
• Respeito
• Diversão
• Evolução



► Na área da construção civil, sobretudo 
durante e após a crise que vigorou entre 
2008 e 2014, a construção nova entrou 
em declínio, havendo por isso uma preo-
cupação maior no que diz respeito à re-
qualificação dos equipamentos existen-
tes e da sua manutenção, de forma a pro-
longar a sua vida útil. Por outro lado, o 
Regime Jurídico de Segurança contra In-
cêndio em Edifícios (Decreto-Lei nº 
220/2008), vem regulamentar a segu-
rança contra incêndios em todos os edifí-
cios e recintos, obrigando à manutenção 
adequada destes equipamentos.
A Close & Safe surgiu precisamente para 
colmatar as necessidades permanentes 
que o mercado tem vindo a reclamar nes-

ta área, prestando um serviço de inter-
venções retificativas e preventivas aos 
equipamentos de compartimentação cor-
ta-fogo e de segurança instalados. A em-
presa tem vindo a trabalhar no sentido 
de divulgar, informar e sensibilizar os 
clientes para as normas de segurança e 
de prevenção nos edifícios, e da necessi-
dade de manutenção adequada dos equi-
pamentos, de forma a que desempe-
nhem eficazmente a função para que fo-
ram instalados. 
Nos casos em que a empresa não atua 
diretamente, a Close & Safe pode dispo-
nibilizar os seus conhecimentos nesta 
área e fornecer os materiais adequados 
para a manutenção das portas corta-fogo 
e outras portas técnicas.
Uma das principais preocupações da em-
presa está relacionada com o apoio aos 
clientes, que são constantemente acom-
panhados por colaboradores com uma 
vasta experiência neste setor de ativida-
de. A este serviço, junta-se a instalação 
de vãos especiais, nomeadamente os 
vãos corta-fogo, acústicos, herméticos, 

anti raios-X, envidraçados, cortinas têx-
teis, divisórias amovíveis e acessórios. 
No que diz respeito ao target, a  Close & 
Safe está vocacionada para todo o tipo 
de clientes, desde o setor privado ao se-
tor público, que é inclusivamente a maior 
fatia do seu mercado. No setor privado, 
sobretudo em condomínios, a recetibili-
dade para a manutenção é escassa, ao 
contrário do setor público e/ou edifícios 
de utilização pública, cuja legislação obri-
ga a um maior controlo em tudo o que à 
segurança e prevenção diz respeito. Com 
trabalhos em praticamente todo o territó-
rio português, a Close & Safe atua em 
parcerias com arquitetos, construtores, 
escritórios, câmaras municipais, no pro-
jeto “Parque Escolar”, parques de esta-
cionamento, farmacêuticas e, mais re-
centemente, teatros como é o caso do 
Teatro São Luiz e o Teatro Maria Matos, 
duas das maiores salas de espetáculo do 
país, exploradas pela EGEAC, ambas lo-
calizadas em Lisboa.

Importância da inovação
Um dos principais segredos neste setor 
de atividade é o constante acompanha-
mento da evolução do mercado uma vez 
que a tecnologia é uma das principais 
condicionantes no trabalho de manuten-
ção e assistência técnica. A Close & Safe 
apareceu orientada para um mercado 

ainda em expansão que já começa a dar 
sinais de crescimento, face à nova lei das 
manutenções periódicas obrigatórias.
Ainda assim, acompanhar o desenvolvi-
mento tecnológico é prioridade para a 
Close & Safe, estando por isso a imple-
mentar e a desenvolver o mercado de no-
vos sistemas de segurança e controlo de 
acessos nas portas. Desta forma os car-
tões magnéticos começam a substituir as 
chaves, podendo estes sistemas ser tam-
bém acionados por relógios e aplicações 
no smartphone, permitem assim abrir ou 
trancar a porta remotamente.
Como resultado do trabalho executado 
nos últimos dois anos, a Close & Safe em 
2017, conseguiu garantir a duplicação do 
volume de faturação do ano anterior e, a 
médio prazo, a internacionalização da 
empresa será uma realidade. 

Criada em 2015, a Close & Safe alia a experiência e o know-how de toda uma equipa de trabalho, no 
serviço de assistência técnica e manutenção. Especialistas em segurança passiva contra incêndios 

em edifícios, a empresa encontra-se acreditada pelos principais organismos do setor, 
nomeadamente pela Autoridade Nacional de Protecção Civil e IMPIC, atuando de norte a sul do país, 

ilhas inclusive, quer na manutenção e assistência técnica de portas corta-fogo e de evacuação 
(entre outras), quer no seu fornecimento e instalação. 

Segurança e Confiança
CLOSE & SAFE
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Serviços 
de manutenção, 
assistência técnica 
e comercialização
• Portas corta-fogo e outras portas 
técnicas
• Portas evacuação
• Portas corta-fogo de correr
• Barras Antipânico
• Molas Hidráulicas
• Fechaduras e Puxadores
• Seletores de fecho
• Eletromagnéticos 



► Na zona de Alcântara, em Lisboa, po-
de-se encontrar um local onde a cada 
passo se vive um ambiente industrial. 
Trata-se do LX Factory, uma fábrica de 
experiências onde se torna possível in-
tervir, pensar, produzir e apresentar 
ideias e produtos num lugar que é de to-
dos e para todos. Foi precisamente aqui 
que o Empresas+® veio ao encontro de 
um espaço gastronómico que marca pe-

la diferença e se enquadra no espaço 
envolvente: o Sushi Factory.
Nasceu em 16 de novembro de 2012, 
da vontade dos três sócios, Paulo Lucas, 
Paulo Melo e Susana Santos que, identi-
ficados com o conceito do LX Factory, 
acharam que havia ali oportunidade pa-
ra um espaço gastronómico de sushi.  
“O LX Factory proporciona projetos fora 
do comum, aqui os conceitos não se re-

petem e o público que nos visita dispõe 
de uma oferta variada”, explica Paulo 
Lucas, sócio gerente do Sushi Factory.
Abriu ao público há cinco anos e é desde 
então um espaço dedicado exclusiva-
mente ao sushi de fusão, onde a boa 
qualidade impera diariamente. Para 
além disso, a boa relação entre qualida-
de e preço num espaço agradável convi-
da qualquer um a deixar-se contagiar 
por esta moda que chegou a Portugal 
para vencer. Funcionando todos os dias, 
à exceção do domingo, este restaurante 
apresenta aos seus clientes uma carta 
com várias opções, das quais se desta-
ca o menu “all sushi you can eat”. Trata-
-se de um menu de degustação, exclusi-
vamente seleccionado pelo chef, em 

que ao longo da experiência são servi-
das praticamente todas as peças que o 
restaurante tem para apresentar no mo-
mento. Pelo conceito em si, este espaço 
assume-se como uma excelente opção 
para jantares de grupo e empresariais, 
que cada vez mais procuram restauran-
tes de sushi para a concretização dos 
mesmos, sendo o Sushi Factory muito 
procurado para este tipo de eventos.
Outro fator que convida a conhecer o Su-
shi Factory prende-se com o design do 
próprio espaço. “Quisemos, acima de tu-
do, criar um espaço muito básico e des-
pojado, o mais de acordo possível com o 
LX Factory”. O produto final é uma deco-
ração minimalista, muito simples, mas 
que resulta. 

Tem cinco anos de atividade, mas é já um espaço 
gastronómico de referência na cidade de Lisboa. Falamos do 

Sushi Factory, o único espaço de restauração de sushi 
localizado LX Factory, um antigo espaço industrial que se 

tornou moda na capital portuguesa. Venha conhecer um 
pouco mais, a promessa é que não se irá arrepender. 

A experiência do sushi 
na fábrica de todas 
as experiências

SUSHI FACTORY
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► Pedro Miranda é o principal responsável 
pelo restaurante Romaria do Baco. Parale-
lamente à atividade de engenheiro eletro-
técnico, e graças à sua paixão pela gastro-
nomia, Pedro Miranda decidiu em finais de 
2010 montar este projeto, no setor da res-
tauração. Em entrevista ao Empresas+®, o 
engenheiro explica que “dada a crise insta-
lada que muito afetou o meu setor de ativi-
dade, em 2010 resolvi apostar num negó-
cio que engloba duas paixões, em primeiro 
lugar a gastronomia e logo de seguida o vi-
nho. Tinha que ser localizado na vila de Sin-
tra, a terra onde nasci e fui criado. Encon-
trámos na altura este espaço no centro his-
tórico e fizemos uma remodelação total, 
tendo iniciado a atividade a um de agosto 
de 2011. Com o tempo, e com todas as di-
ficuldades inerentes ao negócio dada a 
conjuntura económica da altura, houve ne-
cessidade de reorganizar a equipa, bem co-
mo apostar na qualificação e em 2012 a 
colaboração com chef Pedro Castro foi fun-
damental para dar seguimento ao negócio 
com uma lufada de jovialidade e maior ri-
gor técnico. Mantemos uma equipa jovem, 
motivada e orientada para o cliente”.

Priorizar 
a cozinha artesanal
O Romaria do Baco caracteriza-se como 
um restaurante de comida tradicional por-
tuguesa. No que diz respeito ao conceito, 
Pedro Miranda revela que “aliamos um to-
que de contemporaneidade à cozinha por-
tuguesa”. Temos uma variada oferta de pe-
tiscos, com uma aposta forte em tudo o 
que são produtos artesanais, desde a 
alheira de Mirandela, a morcela de arroz 
de Castelo Branco, o queijo de cabra da 
Serra da Estrela, o requeijão de Azeitão, e 
isto apenas a título de exemplo. Utilizamos 
produtos diferenciados, para que o cliente 
se sinta sempre surpreendido. Temos tam-
bém uma oferta extensa e variada, com 
pratos de carne e de peixe e outros pratos 
vegetarianos. Com as sobremesas mante-
mos as mesmas características com os do-
ces conventuais, como por exemplo o Bolo 
dos Namorados, que é uma receita con-
ventual com algumas dezenas de anos. 
Ainda sobre o conceito, o chef Pedro Cas-
tro acrescenta ainda que este “é um desa-
fio e requer uma especial atenção. Temos 
clientes de todo o mundo e todos eles têm 

gostos diferentes. A nossa missão acaba 
por ser a mesma: satisfazê-los a todos. Co-
meçámos muito orientados para os petis-
cos/tapas, mas hoje conseguimos ir muito 
para além disso. Somos inovadores e os 
nossos clientes podem sempre contar com 
surpresas. A ideia passa por fortalecer ao 
máximo o nosso conceito de cozinha por-
tuguesa, mesmo que estejamos localiza-
dos no centro histórico e a nossa maior fa-
tia de clientes serem turistas”.
Fazendo jus ao nome como não podia dei-
xar de ser, o vinho é o protagonista. O Ro-
maria de Baco funciona também com wi-
ne bar. “Temos vinho de todas as regiões 
do país, servimos a garrafa ou a copo, e 
conseguimos fazer algo que é pouco 
usual, que é de servir, por exemplo, um vi-
nho do Porto com 30 ou 40 anos a copo e 
não apenas em garrafa”, garante Pedro 
Miranda.
É também habitual a promoção dos vi-
nhos nacionais, em parceria com os pro-
dutores e distribuidores, sob a forma da 
chamada “quinzena do vinho”, ou através 
de provas de vinhos com a presença de 
enólogos convidados e ainda a realização 

dos jantares vínicos, onde o vinho é har-
monizado com pratos escolhidos especial-
mente para o efeito, sempre com a colabo-
ração do produtor ou de um enólogo.
A decoração e a acústica do Romaria do 
Baco é devidamente cuidada, ao ponto de 
apresentar uma decoração tradicional 
com uma iluminação muito discreta, que 
permite aos clientes vivenciar um agradá-
vel momento durante a sua refeição.  
A música assume particular importância 
para criar a envolvência necessária, e 
aqui o jazz é rei, uma vez que é o melhor 
estilo que acompanha a vivência no Ro-
maria de Baco. 

Aberto ao público desde 2011, o restaurante Romaria de Baco é uma das principais referências 
gastronómicas no centro histórico da vila de Sintra. Não obstante ser frequentado por um grande número de 

turistas, o conceito do restaurante foca-se sobretudo na cozinha tradicional portuguesa para o público 
nacional, onde se destacam não só os mais variados pratos, como também todos os produtos artesanais 

utilizados, aliados ao outro ponto forte do negócio, o vinho. No Romaria do Baco, tudo é estrategicamente 
preparado para que as pessoas que se dirigem ao restaurante passem o momento mais agradável possível e 
onde podemos assistir à multiculturalidade, que torna este local singular uma vez que também os nativos se 
cruzam com aqueles que estão de passagem, naquela que pretende ser uma boa experiência gastronómica.

O melhor de Portugal 
no coração de Sintra

ROMARIA DE BACO

51




