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► Adelino Soares assume pela terceira 
vez a presidência da Câmara Municipal 
de Vila do Bispo. Neste sentido, traz con-
sigo uma estratégia autárquica muito 
bem definida. “O que vamos fazer nos 
próximos quatro anos, terá a ver com o 
que temos feito ao longo destes últimos 
oito anos, ou seja, durante os primeiros 
dois mandatos. Neste quadriénio iremos 
dar continuidade ao trabalho desenvol-
vido, que passa por estar próximo das 
pessoas e resolver os seus problemas. 
Além disso, depois de um longo proces-
so de redução da dívida da câmara mu-
nicipal, e havendo agora a possibilidade 

de aceder ao novo quadro comunitário 
de apoio, vamos investir”, explica o pre-
sidente. Esses investimentos estão ago-
ra a arrancar e o objetivo da autarquia é 
concretizar e projetar outros para o final 
deste mandato. 

AS LIMITAÇÕES DO PORTUGAL 2020 
NO ALGARVE
O presidente da Câmara Municipal de  
Vila do Bispo tem vindo a sentir uma fa-
lha no que diz respeito ao atual quadro 
comunitário para com os concelhos al-
garvios. “Para o Algarve as verbas são 
muito restritas, contrariamente a outras 
regiões do país. Aqui os valores são muito 
reduzidos e, visto haver capacidade de 
todos os municípios da região para ace-
der a este pacote de incentivos, a verba 
tem de ser distribuída por muitos, e isso 
não permite grandes investimentos, per-

mite apenas que nós possamos fazer al-
guns de acordo com as possibilidades 
que possuímos”, explica Adelino Soares.
Vila do Bispo é um município de baixa 
densidade, a par dos restantes municí-
pios da região. Nesse sentido, não têm a 
capacidade de se desenvolver ao nível da 
regeneração urbana. “Nessa área, nós 
estamos excluídos, mas isso não quer di-

zer que não possamos fazer aquilo que 
pretendemos, e que está programado”, 
afirma o presidente. Nesta vertente, a au-
tarquia tem programado investimentos 
em áreas de reabilitação urbana nas vá-
rias localidades para poder regenerar a 
edificação mais antiga, com benefícios 
fiscais para os jovens do concelho e,  
consecutivamente, captar mais gente.  

Foi no extremo sudoeste do 
distrito de Faro que o 

Empresas+® encontrou o 
concelho de Vila do Bispo, uma 

área com aproximadamente 
5300 habitantes, cheia de 

histórias para contar e 
recantos culturais para 

mostrar. Foi a Adelino Soares 
que a população decidiu 

entregar a gestão autárquica 
do município pela terceira vez. 

É com um sentimento de 
orgulho que o autarca se 

prepara para dar continuidade 
a um projeto dedicado às 

pessoas.

ASSUMIR UMA MISSÃO 
COM A POPULAÇÃO

MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

Adelino Soares
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“NESTE QUADRIÉNIO IREMOS DAR CONTINUIDADE 
AO TRABALHO DESENVOLVIDO, QUE PASSA POR 
ESTAR PRÓXIMO DAS PESSOAS E RESOLVER 
OS SEUS PROBLEMAS. ALÉM DISSO, DEPOIS DE 
UM LONGO PROCESSO DE REDUÇÃO DA DÍVIDA 
DA CÂMARA MUNICIPAL, E HAVENDO AGORA A 
POSSIBILIDADE DE ACEDER AO NOVO QUADRO 
COMUNITÁRIO DE APOIO, VAMOS INVESTIR”

Os autarcas mais votados



“Ainda relativamente à parte urbana há 
uma outra intervenção projetada e que 
está neste momento também com um 
pedido de financiamento comunitário, 
em que vamos ver se conseguimos con-
cretizar durante o decorrer deste manda-
to”, acrescenta o presidente. 
Sobre a existência de algum projeto que 
tenha ficado por concretizar, o presiden-
te da Câmara Municipal de Vila do Bispo 
afirma que desde logo teve a noção de 
que o mandato anterior passaria essen-
cialmente por fazer projetos. “Hoje em 
dia, com o código de contratação públi-
ca e com todos os instrumentos legais 
em vigor, é difícil fazer uma obra, pois le-
va muito tempo. É preciso fazer um pro-
jeto de arquitetura, de especialidades, a 
revisão do projeto, o projeto de execu-
ção, lançar empreitadas e tudo isto é 
complexo, leva tempo e atrasa a cons-
trução de qualquer obra”, explica Adeli-
no Soares. “É difícil concretizarmos uma 
obra num mandato, a não ser que inicie-
mos logo com os projetos e tenhamos 
também essa garantia de financiamen-
to. Como estamos em fase de transição 
de um quadro comunitário para outro, 
não havia essa garantia e, quando nós a 
tivemos, começamos a desenvolver pro-
jetos. Alguns deles aguardam o visto do 
tribunal de contas para avançar”, acres-
centa.

A FAVOR DA DESCENTRALIZAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS
Adelino Soares defende a regionalização, 
assumindo que nesse sentido é a favor da 
descentralização de competências, em-
bora com algumas condições. “A forma 
como a descentralização é feita, leva-me, 
por vezes a discordar. É fácil delegar com-
petências, muitas vezes associadas à par-
te financeira, mas como já vimos no ante-
rior Governo, é fácil retirar essas verbas, 
pois há várias formas de o fazer. Sendo 
nossa essa competência, como o próprio 
nome diz, é uma responsabilidade nossa. 

Sem dúvida nenhuma que sendo respon-
sabilidade dos municípios há muito mais 
garantias de que as coisas são bem feitas, 
do que se tiver tudo centralizado”, afirma. 
Na opinião do autarca, essa descentraliza-
ção deve sempre fazer-se acompanhar 
por um pacote financeiro real e exequível. 
Acrescenta ainda: “estamos limitados ao 
nível da contratação de recursos huma-
nos, ou seja, os Municípios têm menos 
funcionários e mais responsabilidades. 
Para desenvolver essas competências, a 
autarquia necessita de pessoas. Nós so-

fremos grandes cortes do ponto de vista fi-
nanceiro e tivemos uma redução de recur-
sos humanos. Portanto, se assumirmos 
mais competências, para lhes podermos 
dar uma resposta séria e eficaz, requer al-
gum tempo de adaptação e de atualização 
de novos recursos humanos, sendo um 
processo que leva tempo. O conceito de 
descentralização é importante, mas a for-
ma como for feita é que irá definir se será 
boa ou má”. 

UMA APOSTA NA ÁREA AMBIENTAL
À conversa com o Empresas+®, Adelino 
Soares revelou as principais dificuldades 
que prevê encontrar naquele que será o 
seu último mandato na Câmara Munici-
pal de Vila do Bispo. “Os nossos desafios 
são os constrangimentos completamen-
te absurdos que nos foram impostos pe-
lo Poder Central durante muitos anos. Se 
alguém é defensor das restrições do 
ponto de vista ambiental temos sido nós, 
pois temos desenvolvido vários projetos 
e bastante conceituados, até a nível in-
ternacional. Mas, por vezes, as coisas 
não funcionam em diversas situações, 
quer na questão dos fogos, quer dos re-
cursos naturais”, afirma o autarca. Na 
opinião de Adelino Soares é essencial 
proceder-se a uma alteração legislativa. 
“É evidente que não queremos construir 
sem regras, mas queremos gerir os re-
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“HOJE EM DIA, 
COM O CÓDIGO 
DE CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA E COM TODOS 
OS INSTRUMENTOS 
LEGAIS EM VIGOR,  
É DIFÍCIL FAZER UMA 
OBRA, POIS LEVA 
MUITO TEMPO”



cursos naturais do nosso território. Pela 
forma como se encontram ao abandono, 
aumentam as probabilidades de aconte-
cerem catástrofes, como temos visto em 
todo o país”, termina.

“FOI A MAIOR VITÓRIA 
DE SEMPRE”
Adelino Soares registou uma percentagem 
superior a 54% nas últimas eleições autár-
quicas. Na base deste resultado esteve to-
do o trabalho desenvolvido anteriormente, 
que o motivou para mais uma campanha 
eleitoral. O balanço é positivo, revela o pre-
sidente. “Correu bem, correu como estava 
previsto, sendo até a maior vitória de sem-
pre a nível local. Dos cinco membros que 
constituiem o executivo camarário, quatro 
são do Partido Socialista, e isso revela 
muito a confiança que as pessoas deposi-
taram desde o início em nós”, explica. Na 
opinião do autarca, a população acredita 
no trabalho que tem sido desenvolvido, 
que não passa apenas pela obra física que 
é reconhecida pelas pessoas, mas tam-
bém pela vertente humana, pelo apoio so-
cial a famílias de maior dificuldades finan-
ceiras, aos jovens estudantes e aos atle-
tas do concelho. “Todo esse apoio que se 
dá é uma enorme obra que foi devidamen-
te reconhecida pela população do conce-
lho de forma inequívoca”, acrescenta. 

SER PRESIDENTE, 
ASSUMIR UMA MISSÃO
“O meu sentimento é de gratidão e não só 
do ponto de vista desta última eleição. Eu 
consigo ver isto num todo. Foram três elei-
ções para a câmara, uma para a assem-
bleia municipal, do ponto de vista associa-
tivo já liderei várias associações com obra 
feita e em todas elas saí vencedor e, por 

isso, sinto uma enorme gratidão”, conta 
Adelino Soares. Esta vitória foi assumida 
pelo presidente da câmara como uma 
oportunidade para dar continuidade ao 
trabalho que tem vindo a desenvolver no 
Município de Vila do Bispo. “Eu disse du-
rante a campanha, disse depois da vitória 
e volto a dizer agora: não temos mais res-
ponsabilidade por termos mais vereado-
res, a responsabilidade é a mesma. Quem 
quer trabalhar, trabalha com as condições 
que tem. O trabalho é que pode ser feito 
de forma mais facilitada, porque a respon-
sabilidade é a mesma”, afirma Adelino 
Soares. Assume-se ainda um presidente 
que procura servir as necessidades da 
sua população e que está ao serviço da 
comunidade. “Sei que tenho de sacrificar 
muitas questões pessoais, mas isso tem a 
ver com a minha forma de estar na vida. 
Isto não é um emprego, é uma missão que 
tenho levado a cabo com enorme orgulho. 
Para mim, é uma honra representar este 

município e, do ponto de vista do que tem 
sido o retorno das pessoas, do enorme 
trabalho que temos feito diariamente em 
prol delas próprias, deixa-me satisfeito, co-
mo é evidente”, afirma. 

Mensagem
A assumir o seu último mandato na câ-
mara municipal, Adelino Soares garante 
que a sua disponibilidade para a popula-
ção vai ser total e vai empenhar-se em 
fazer de Vila do Bispo um município es-
tável, dando garantias de futuro não só 
para agora, mas para as próximas gera-
ções. “É para continuar, não endividan-
do o município. Vamos executar muitos 
projetos que temos feito, queremos ain-
da concretizar aquilo que foi a nossa 
proposta do programa eleitoral que tem 
várias medidas que sabemos não serem 
fáceis de concretizar na sua totalidade. 
No entanto, nestes quatro anos, fare-
mos de tudo para, pelo menos, deixar-

mos alguns projetos bem encaminhados 
com o objetivo de que o próximo executi-
vo possa dar continuidade e tenha uma 
boa condição financeira para que conti-
nue esta obra que não é só nossa, é de 
todos”, afirma Adelino Soares. É com o 
objetivo de projetar o território de Vila do 
Bispo para o futuro, dando-lhe maior dig-
nidade e evidência no panorama nacio-
nal de forma a ser reconhecido como um 
território de excelência, que Adelino Soa-
res se prepara para mais quatro anos de 
gestão autárquica.  
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PROGRAMA ELEITORAL
• Continuar a reduzir a dívida do 
Município
• Construir o Pavilhão Multiusos da 
Salema
• Reabilitar a antiga escola primária 
de Sagres e construção do Pavilhão 
Multiusos de Sagres
• Requalificar as Praças da 
República de Sagres e de Vila do 
Bispo
• Construção da Ecovia e Ciclovia 
do Litoral Sudoeste
• Construção do novo Mercado de 
Sagres
• Requalificação do Jardim da Fonte 
em Vila do Bispo
• Pavimentação da Rua do 
“Barrudo” e envolvente à escola de 
São Vicente, em Vila do Bispo
• Projetar a construção de fogos 
habitacionais no concelho
• Implantar aplicações/guia-
turístico que visem facilitar a visita 
ao território designadamente os 
projetos “Paisagem Museu – Vila 
do Bispo Go” e “Odyssea Blue 
Heritage”
• Desenvolver as Áreas de 
Reabilitação Urbana de Vila do 
Bispo, Raposeira, Figueira, Budens, 
Vale do Boi, Hortas do Tabual e 
Barão de S. Miguel

Fonte: Programa Eleitoral’17 do Partido 
Socialista à Câmara Municipal de Vila do Bispo



► Nascido e criado em Celorico da Bei-
ra, Carlos Ascensão iniciou apenas em 
2017 a sua primeira experiência de vida 
política, após uma longa carreira dedica-
da ao ensino. “ É a primeira vez que es-
tou numa situação destas e nem sequer 
fazia parte da assembleia municipal. 

Simplesmente lecionava numa escola e 
entrei neste mundo diretamente como 
candidato, uma vez que constatava que 
Celorico da Beira atravessava um pro-
cesso de desertificação muito intenso, 
não aproveitando de todo os privilégios 
geográficos que caracterizam o conce-
lho”, indica Carlos Ascensão, em entre-
vista ao Empresas+®. O novo presidente 
da Câmara Municipal de Celorico da Bei-
ra considera que este novo executivo 
tem a capacidade de “voltar a dar vida a 
esta terra, centrando-se numa política 
de empreendedorismo e numa gestão ri-
gorosa, que permita criar um processo 
que consiga fixar as pessoas no conce-
lho e que outras regressem. O êxodo ru-
ral é definitivamente o nosso drama, 
uma vez que sem pessoas, todos os pro-
cessos de desenvolvimento tornam-se 

impossíveis de serem colocados em prá-
tica. As pessoas são a razão pela qual 
estamos aqui e foi por elas que me can-
didatei”, comenta.

Criar as melhores condições 
para os celoricenses
Ao assumir a presidência da Câmara Mu-
nicipal de Celorico da Beira, Carlos As-
censão já estava consciencializado de 
que iria encontrar o município numa si-
tuação financeira precária, admitindo 
ainda assim “algumas surpresas menos 
agradáveis, com alguns detalhes ainda 
por serem revelados”. Um dos principais 
desafios deste executivo passará preci-
samente por ultrapassar a crise financei-
ra da autarquia com uma aposta no em-
preendedorismo e na promoção do Mu-
nicípio de Celorico da Beira. 

A resolução dos problemas financeiros da 
autarquia não é a sua única prioridade. A 
ação social requererá também uma espe-
cial atenção, devido ao fenómeno do enve-
lhecimento da população. “Felizmente há 
aqui uma instituição que está a fazer um 
excelente trabalho com a população ido-
sa, instruindo-os e dando-lhes ocupação 
lúdica, que é a Universidade Sénior. Apoia-
mos esta instituição e vamos procurar es-
tabelecer parcerias e mover esforços com 
as outras instituições para que seja possí-
vel dar um apoio mais efetivo a esta faixa 
etária da população tão significativa no 
nosso concelho. Não podemos obviamen-
te ignorar este facto mas também não nos 
podemos esquecer que é também priori-
tário oferecer condições para que os jo-
vens se estabeleçam em Celorico da Beira 
e possam regressar à sua terra natal”.

Carlos Ascensão é o novo presidente da Câmara Municipal de 
Celorico da Beira, após a vitória nas mais recentes eleições 

autárquicas que ocorreram em outubro de 2017. Com um registo de 
40,7% dos votos, o autarca eleito pelo Partido Social Democrata 

coloca desta forma um ponto final aos vários anos de gestão 
socialista que vigorava desde 1993. Para este primeiro mandato, 

Carlos Ascensão assume como uma das principais preocupações a 
reestruturação financeira e a organização da câmara, sem 

descurar o desenvolvimento de Celorico da Beira. Num concelho 
com uma realidade demográfica bem evidente (com uma população 

envelhecida e uma desertificação cada vez maior), os objetivos 
estratégicos deste novo executivo passam por uma aposta 

acentuada na criação de condições que atraiam investimento local 
nas três componentes principais da economia: agricultura, 

indústria e turismo, aproveitando toda a envolvência natural em 
redor do concelho e pela aposta na educação para todas as 

idades. “A aposta na agricultura e na indústria revestem-se de 
primordial importância, na medida em que constituem as vertentes 

onde o município possui mais potencialidade não aproveitada. No 
caso da agricultura em particular existe grande potencial de 

crescimento, desde que fundamentado numa cultura de 
conhecimento e modernidade, suportado por uma rede de 

infraestruturas de captação e armazenamento de água que 
sustentem um aumento da área de regadio”.

“As pessoas são a razão 
pela qual estamos aqui”

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Carlos Ascensão

6

Novo autarca



No que à educação diz respeito, o novo 
executivo está a trabalhar no sentido de 
criar um quadro que responda às necessi-
dades da comunidade escolar local. “Es-
tamos a trabalhar ao nível do primeiro, se-
gundo, terceiro ciclo e secundário, com 
projetos de nível urbanístico de recupera-
ção do património”, revela o edil.
Uma outra das suas estratégias para os 
próximos quatro anos passa pela capta-
ção de investimento local e externo, po-
tenciando dessa forma a resolução das 
condicionantes da zona industrial existen-
te, a fixação de empresas e indústrias no 
concelho. “Em primeira instância temos 
alguns problemas regulamentares que 
estamos a resolver, bem como a necessi-
dade de melhorar as condições de sanea-
mento e construir uma estação de trata-
mento para águas residuais. Temos efeti-
vamente que solucionar estes problemas 
para que, na questão do empreendedoris-
mo, possam surgir novos postos de traba-
lho, uma vez que só assim podemos ala-
vancar outras necessidades e objetivos”.
As condições naturais de Celorico da Bei-
ra e a proximidade que beneficia com a 
vizinha Espanha, servem também como 
pontos estratégicos para a captação de 
investimento. O autarca admite ainda 
que o município enfrenta uma série de 
questões fundamentais que devem ser 
resolvidas, para que sejam criadas as 
melhores condições para fomentar o em-
preendedorismo. 
Ainda a propósito do investimento, o au-
tarca não desvaloriza a questão do turis-
mo, uma vez que existe em Celorico da 
Beira uma grande riqueza a nível natural 
e patrimonial, que o próprio acredita que 
será, sem dúvida alguma, uma das vias 
de futuro do concelho, quer pelo agrotu-
rismo, quer pelo turismo rural. “O turismo 
será uma forma não só de promover o in-
vestimento como também de combater a 
desertificação, uma vez que atrai pessoas 
a Celorico da Beira, sejam portugueses 
ou estrangeiros”, acrescenta. 
O concelho beneficia de uma área monta-
nhosa, propícia à realização de percursos 
terrestres e pedestres e cicloturismo, e 
neste âmbito, irá ocorrer em 2018, uma 
prova de BTT inserida no campeonato na-
cional da modalidade. Os percursos pe-
destres existentes são vários e atraves-
sam algumas aldeias históricas de Portu-
gal, integrados em Grandes Rotas, o que 
poderá servir de alavanca para projetos 
futuros, nomeadamente o Museu do 
Monte Rural e o Museu Escola. Neste 
contexto, o presidente da câmara de Ce-

lorico da Beira não deixa ainda de realçar 
a importância do rio Mondego, aliado a 
todo o património que caracteriza o con-
celho do distrito da Guarda. “O nosso rio 
é um recurso natural que não pode ser 
esquecido, temos de o preservar e dina-
mizar, bem como todo o resto do nosso 
património. Temos no concelho dois cas-
telos que merecem ser valorizados, tal 
como as nossas tradições rurais, que in-
cluem as ceifas, a pastorícia, as malhas, 

os utensílios e o vestuário. Podemos in-
clusivamente criar uma rota histórica pa-
ra promover as nossas tradições e o nos-
so território”.
Como município rural que é, Celorico da 
Beira é também um concelho de excelên-
cia no campo gastronómico, cujas princi-
pais referências são o queijo da serra, o 
mel e o azeite. Na indústria do vinho, es-
tão geradas as melhores condições, so-
bretudo ao nível climático, para que Celo-

rico da Beira possa contribuir para a pro-
dução de alguns dos melhores vinhos do 
país e essa é outra aposta assumida pelo 
novo executivo.

Cooperação e coesão
Com o atraso dos fundos comunitários e 
com uma direção de investimento que 
em nada favorece as entidades públi-
cas, a capacidade de investimento dos 
pequenos municípios é limitada, e no 
caso de Celorico da Beira agrava-se de-
vido à instabilidade financeira da autar-
quia. Com um poder económico reduzi-
do e com uma dívida histórica elevada, 
uma das soluções de investimento para 
Carlos Ascensão passa por integrar os 
municípios numa comunidade. O autar-
ca explica que “a integração numa co-
munidade, em conjunto com outras câ-
maras municipais, permite-nos ganhar 
notoriedade, ter alguma força de expres-
são, de revindicação e cooperação”. Ain-
da assim Carlos Ascensão revela que 
“temos alguns investimentos e subsí-
dios em planeamento, tal como alguns 
projetos prioritários, como é o caso das 
estações de tratamento de águas resi-
duais, as obras nos agrupamentos esco-
lares, os investimentos no turismo e na 
agricultura. O quadro em si, não é pro-
priamente risonho e temos algumas ca-
rências, algumas subsistências e alguns 
problemas ambientais, que cabe à au-
tarquia superar, e estamos desde já a 
trabalhar nesse sentido”.
No campo da coesão, o autarca acres-
centa que a relação com a capital de dis-
trito é também fundamental uma vez que 
“o contexto de interioridade tem de ser 
visto em parceria com os municípios vizi-
nhos, em conjugação e solidariedade 
com os demais. A própria cidade da Guar-
da pode ser uma plataforma de lança-
mento para nós a nível de criação de em-
prego e trabalhando em conjunto pode-
mos, com o know-how deste e de outros 
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“O TURISMO SERÁ UMA FORMA NÃO SÓ DE 
PROMOVER O INVESTIMENTO COMO TAMBÉM DE 
COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE 
ATRAI PESSOAS A CELORICO DA BEIRA, SEJAM 
PORTUGUESES OU ESTRANGEIROS”



parceiros, alavancar a economia do mu-
nicípio. Se nos fecharmos, o Município 
não se vai desenvolver, até porque esta-
mos no interior e unidos podemos fazer a 
diferença. Somos um Município pequeno 
mas isso será compensado com a ligação 
constante entre aquilo que temos de fa-
zer e a centralidade que temos com o dis-

trito, aproveitando estas situações para 
nos promovermos como concelho de ex-
celência”.

Em prol da população
Eleito pela primeira vez como presidente 
da câmara, Carlos Ascensão assume a 
satisfação pela sua eleição e deixa um 

agradecimento especial a todo o eleitora-
do: “Tenho de agradecer todo o reconhe-
cimento demonstrado para com a minha 
pessoa e a confiança em mim deposita-
da. Nesta campanha enfrentamos candi-
datos com muitos mais recursos. Ter este 
voto de confiança por parte dos celoricen-
ses obriga-me a prometer trabalho, ho-

nestidade e a servir aqueles que mais 
precisam, promovendo assim a democra-
cia e o desenvolvimento do concelho. Te-
mos pessoas em Celorico da Beira que 
atravessam algumas dificuldades, são ca-
renciadas e a nossa política vai de encon-
tro com a resolução das necessidades 
fundamentais de quem mais precisa. Te-
mos um compromisso assumido com to-
dos, de forma igualitária e independente”. 
Assumindo a câmara numa altura em 
que a descentralização de competências 
se torna cada vez mais uma realidade, o 
novo autarca assume-se favorável a esse 
mesmo processo de descentralização, 
caso aconteça de forma racional equili-
brada e devidamente acompanhada da 
respetiva transferência de recursos finan-
ceiros. “Costuma-se dizer que duas cabe-
ças pensam melhor do que uma e eu sou 
adepto desse esforço repartido, da aber-
tura a outros parceiros, inclusivamente 
dentro desta autarquia. A descentraliza-
ção pode ser uma medida importante e 
benéfica até na atuação com parceiros 
externos, empresas e associações”, ad-
mite Carlos Ascensão. 
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► Foi em 1992 que Rui Simões, o mestre 
da Queijaria Simões, aprendeu a arte da 
cura do Queijo de Azeitão. Desde então o 
Mestre Simões, como é conhecido, tem 
vindo a aperfeiçoar os seus conhecimen-
tos, alcançando o mérito que tanto se lhe 
reconhece. Produzido com leite de ovelha 
cru, cardo e sal, o Queijo de Azeitão tem va-
lido muitos prémios àquela que é reconhe-
cida como uma queijaria de excelência. 
A qualidade desta iguaria não escapou 
ao Empresas+® que, um ano depois, vol-
tou à conversa com o Mestre Simões e à 
descoberta de novidades. Foi exatamen-
te no ano transato que a queijaria lançou 
para o mercado um novo produto. “Nós 
não sofremos grandes alterações. Mas 
estamos a produzir um tipo de queijo di-
ferente, o chamado queijo de quilo aman-
teigado. É um queijo que tem perto de 
700 gramas e é amanteigado”, explica 
Rui Simões. 
Aqui a produção é totalmente artesanal 
pois, segundo o Mestre Simões, só assim 

se consegue alcançar a qualidade que 
tanto o caracteriza. “A nossa produção é 
artesanal, não temos máquinas a traba-
lhar, aliás para este tipo de queijo aman-
teigado não funciona, não conseguimos 
a qualidade que queremos”, afirma. É 
com este método que esta queijaria fami-
liar mantém a produção do Queijo de 
Azeitão, do queijo de ovelha, do queijo 
fresco e do saboroso requeijão várias ve-
zes premiado. 
Aos que se questionam sobre o segredo 
da qualidade, o Mestre Simões responde 
que a mesma provém de uma boa maté-
ria-prima, mas isso só se consegue pela 
forma como a mesma se trabalha”. Com 
recurso a produtores que programam os 
rebanhos para produzirem leite durante o 
ano inteiro, o Mestre Simões consegue 
manter uma produção regular em qual-
quer época do ano, inclusive no verão. 
Atualmente, a Queijaria Simões mantém 
os seus produtos em grande parte no 
mercado nacional, nas grandes superfí-

cies e no comércio tradicional. No entan-
to, o mercado internacional não está lon-
ge dos horizontes do mestre, marcando 
já presença em alguns países, nomeada-
mente a Inglaterra, França, Luxemburgo, 
Suécia e Espanha. “Por enquanto, o nos-
so forte é o mercado interno, estando o 
externo a desenvolver-se”, afirma.
Poucos são os que não conhecem a quali-
dade dos queijos do mestre Simões e dis-
pensam qualquer tipo de apresentações. 
Quando se fala de concorrência, o mestre 
afirma com segurança: “a concorrência é 
sempre bem-vinda, desde que não seja 

desleal. Queijo de Azeitão é para todas as 
bolsas. Nós atravessamos uma fase difícil, 
mas neste momento há mais poder de 
compra. O turismo também está a ajudar, 
está a vender-se mais queijo”. 
Muitos foram já os prémios que recebeu 
e outros tantos, espera ainda receber. 
Questionado sobre o segredo do suces-
so, o Mestre Simões garante que está em 
fazer o que melhor sabe. Para o futuro, 
descreve a sua ambição como “simples. 
Nunca aspirei ser rico, quero viver a mi-
nha vida e continuar próximo dos melho-
res na produção de queijos”, termina. 

De aprendiz a mestre, Rui Simões é o melhor na produção dos 
Queijos de Azeitão em Portugal. Foi a vontade de aprender e 

aperfeiçoar o conhecimento que levou o Mestre Simões a alcançar 
aquele que é conhecido por todos como um queijo de excelência, 

rodeado de prémios que falam por si. 

Talvez O MELHOR 
QUEIJO DO “MUNDO”

QUEIJARIA SIMÕES
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► Foi com 33,63% dos votos que Fernan-
do Pinto foi eleito novo presidente da Câ-
mara Municipal de Alcochete a 1 de Outu-
bro de 2017. Um momento histórico para 
este concelho da península de Setúbal, 
que colocou um ponto final ao ciclo lide-
rado pela CDU – Coligação Democrática 
Unitária, que vigorava há 40 anos. A pro-
pósito deste resultado autárquico, Fer-
nando Pinto, em entrevista ao Empre-
sas+®, deixa uma mensagem de agrade-

cimento à população: “Obrigado. Foi a pa-
lavra que coloquei no outdoor após a vitó-
ria nas eleições e é o que agora quero 
transmitir. O meu agradecimento pela 
confiança depositada nas nossas propos-
tas num Município tradicionalmente do-
minado pelo Partido Comunista, desde o 
25 de abril de 1974. O Partido Socialista 
em 40 anos apenas uma vez demoveu a 
CDU da autarquia num mandato de qua-
tro anos e agora com a minha candidatu-
ra acredito que podemos levar a cabo um 
projeto de maior longevidade do que há 
quatro anos que não se esgota apenas 
num mandato. Temos um plano bastante 
extenso, tendo em conta as dificuldades 
que encontrámos quando assumimos a 
câmara”.
Conscientes da missão que o executivo 
terá pela frente, as finanças são um dos 
campos que irá exigir maior preocupa-
ção, uma vez que Fernando Pinto toma 
posse numa altura em que a autarquia 
de Alcochete enfrenta graves problemas 

financeiros. Dessa forma, o recém-eleito 
autarca considera que “a nossa primeira 
preocupação é colocar rigor, acertar 
contas e regularizar a câmara munici-
pal. Tínhamos consciência de que a si-
tuação da câmara era complicada, ao 
contrário do que o outro executivo alega-
va. Entendo as coisas de maneira dife-
rente, sobretudo porque o nosso maior 
credor tem sobre nós um processo em 
tribunal, com cinco milhões de dívida. O 
nosso saldo de tesouraria é de quatro 
milhões e meio de euros, sendo o valor 
de um milhão e duzentos mil euros con-
signado a garantias bancárias”.
De forma a conseguir uma abordagem 
diferenciadora em relação ao anterior 
executivo, a Câmara Municipal de Alco-
chete tem apostado numa maior proxi-
midade com os seus credores, apesar 
de ser um dos concelhos portugueses 
com maiores dificuldades em cumpri-
mento de pagamentos. “Já reuni com 
credores que em doze anos, nunca ti-

nham falado com o presidente da câma-
ra. Somos dos municípios com o prazo 
médio de pagamentos a fornecedores 
mais alongado e tudo aquilo que tínha-
mos para ser dos piores a nível de paga-
mento, somos. Assumimos essa posição 
e já estamos a trabalhar para inverter 
essa realidade”.

Importância da experiência 
e da irreverência
O desequilíbrio financeiro como seria de 
esperar, afeta a ação em praticamente 
todos os setores que envolvem investi-
mento. No entanto, tendo em conta a 
importância da juventude no concelho, 
o apoio à educação não pode ser coloca-
do em segundo plano, independente-
mente das limitações económicas da 
autarquia. De forma a melhorar as con-
dições de ensino, o Município está neste 
momento a desenvolver um conjunto de 
projetos de requalificação de infraestru-
turas em várias escolas do concelho, so-
bretudo ao nível do ensino básico. Sobre 
esta questão o autarca esclarece que 
“estão previstos dois grandes investi-
mentos. A requalificação de uma escola 
da freguesia de Alcochete e a submis-
são de uma candidatura ao Portugal 
2020 no âmbito da reabilitação de cen-
tros escolares”.
Numa política vocacionada para os “jo-
vens e menos jovens”, a autarquia pres-

Ao fim de quase 40 anos de presença comunista no concelho Alcochete iniciou-se, após as eleições 
autárquicas de outubro de 2017, uma nova página na sua história, com a vitória socialista de uma 

equipa liderada por Fernando Pinto, o atual presidente da Câmara Municipal. Com o município a 
atravessar um período particularmente delicado a nível financeiro, o novo executivo tem como 

principal objetivo organizar os planos de pagamento de dívidas, de forma a reequilibrar a saúde 
financeira da autarquia. Com todas as limitações que a carência económica agrega, Fernando Pinto 

garante que em momento algum deixará para segundo plano as pessoas do concelho, uma vez que o 
seu executivo “trabalha para o povo e com o povo”.

Estabilizar Alcochete
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Fernando Pinto
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ta também grande atenção à população 
mais idosa, sendo que “Alcochete é mui-
to fértil em associações, com mais de 
50 instituições espalhadas pelo territó-
rio. Os idosos aqui assumem um papel 
bastante ativo, uma vez que são muito 
dedicados ao trabalho associativo e a 
sua vivência permite desenvolver um 
trabalho extraordinário. A mais-valia da 
população idosa também esteve presen-
te na minha lista eleitoral numa conso-
nância entre sabedoria e juventude”. O 
presidente remete ainda para a impor-
tância da juventude na atividade políti-
ca, contrariando a ideia pré definida de 
que os jovens são “arredados da políti-
ca”. “A política deve ser vista como um 
ato nobre de servir a população e tenho 
a sorte de ter na minha equipa um grupo 
de jovens magníficos e irreverentes, que 
abraçaram este projeto e quiseram dar o 
melhor de si”.

Aproximação às empresas
Seguindo a linha de aproximação aos 
credores, para o Município de Alcochete, 
estabelecer parcerias e relações com as 
empresas locais é também uma estraté-
gia importante que permite não só ao 
executivo conhecer a realidade das mes-
mas, como também trabalhar para ga-
rantir que todas as entidades retirem 
mais-valias, sobretudo por estarem ins-
taladas em Alcochete, onde contribuem 
para a riqueza do concelho e geram em-

prego. “Desde que assumimos a câmara 
municipal, que exploramos relações 
com empresas fixadas no concelho, sen-
do que algumas, nunca tiveram um con-
tacto com a autarquia, antes da minha 
posse. O Freeport Alcochete, não tinha 
até hoje nenhuma relação com o municí-
pio, quando é porventura o maior espa-
ço comercial da região. O mesmo se 
passa com a Academia do Sporting Clu-
be de Portugal, um clube secular, dos 
mais importantes de Portugal. Como se 
constata, a comunicação gera bons re-
sultados para a autarquia e também po-
de gerar para as empresas, no âmbito 

de descomplicar e desbloquear proces-
sos. As empresas hoje vivem ao segun-
do e não tem tempo a perder em buro-
cracias ou questões processuais e a Câ-
mara Municipal de Alcochete tem traba-
lhado no sentido de as ajudar”. 
Uma questão que não pode deixar de 
ser reportada e que tem bloqueado o fo-
mento empresarial prende-se com a 
questão do Plano Diretor Municipal 
(PDM), porventura o instrumento de 
gestão empresarial mais importante co-
locado à disposição das autarquias. 
Desde que foi implementado em 1997, 
nunca foi revisto, nem em 2007, nem 
em 2017. “A revisão do PDM deve ser 
feita de dez em dez anos e nunca acon-
teceu, além de que a empresa que esta-
va a trabalhar nesse processo, colocou 
a Câmara Municipal de Alcochete em 
tribunal, o que nos cria um novo proble-
ma”, acrescenta Fernando Pinto que, 
embora reconheça que a situação seja 
complicada, garante que a autarquia irá 
desenvolver esforços para requalificar 
os seus parques industriais, de forma a 
garantir as melhores condições às em-
presas do concelho e às que se vão fixar 
no mesmo. 
Para dar resposta a todo o investimento, 
os fundos comunitários assumem um 
papel fundamental, sendo inclusiva-
mente um fator imprescindível para a 
realização de obras e investimentos em 
municípios de pequena e média dimen-
são. Apesar da sua importância, os fun-
dos comunitários do Portugal 2020 no 
caso do concelho, não são um apoio su-
ficientemente elevado, derivado da pro-
ximidade com Lisboa, como esclarece 
Fernando Pinto. “Face à nossa posição 
geográfica, as comparticipações dos 
fundos comunitários são de apenas 
50%. As obras são orçamentadas em va-
lores elevados e os fundos são valores 
que ficam aquém do valor da obra, por-
que cobrem 50% do valor elegível, ou se-
ja, não cobre metade do valor total. Por 
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exemplo, existe uma obra que todos os 
partidos políticos defendiam, uma ciclo-
via e pedonal que ligasse o Freeport à vi-
la de Alcochete. A candidatura foi sub-
metida num valor de dois milhões e 
meio. O valor elegível era de cerca de 
um milhão e meio e o fundo cobria 50% 
desse valor, ou seja a câmara terá de 
desembolsar quase dois milhões de eu-
ros para a obra. O dinheiro a investir 
nesta obra podia ser aplicado, por exem-
plo, num centro escolar totalmente novo 
e que o município necessita”.

Casa Mãe
A cultura e o turismo são fatores essen-
ciais no plano estratégico de desenvolvi-
mento e atração de investimento priva-
do. A autarquia de Alcochete irá neste 
novo mandato, procurar tirar os melho-
res dividendos nesse sentido. O Museu 
Municipal e o Museu de Arte Sacra são 
dois dos polos com maior relevância 
neste âmbito, juntamente com o Fórum 
Cultural, um espaço emblemático do 
concelho, que tem todas as condições 

para se tornar num pavilhão multiusos.
O Freeport de Alcochete é também uma 
referência do concelho como objeto so-
cial, no entanto, verifica-se que não exis-
te coesão entre a vila principal e o Free-
port, uma situação que Fernando Pinto 
tentará modificar nos próximos anos. 
“Temos disponibilidade para descobrir 
pontos de entendimento, que façam com 
que as pessoas que visitam o Freeport, 
visitem também a vila de Alcochete. Que-
remos fazer a ponte com o Freeport sem 
descuidar o nosso comércio local”. A pro-
pósito do comércio local e das atividades 
que definem o concelho, a criação da 
marca Alcochete é um processo essen-

cial para a promoção da vila, na visão de 
Fernando Pinto. O autarca explica que o 
facto de Alcochete não ter a sua marca, 
tem dificultado o seu reconhecimento, 
daí a importância da criação de um dos 
seus projetos eleitorais, denominado de 
Casa Mãe. “A Casa Mãe irá ser um espa-
ço emblemático do concelho, que vai 
servir não só de posto de turismo, como 
de zona de lazer. Iremos desenvolve-lo 
em parceria com o comércio tradicional, 
com um espaço próprio para que cada 
comerciante consiga promover melhor 
os seus produtos, que podem ser desde 
a doçaria, ao artesanato, que é tão ca-
racterístico de Alcochete”.

Fazer mais e melhor
Estando a iniciar a sua primeira expe-
riência política e tendo conseguido ul-
trapassar a CDU na corrida eleitoral, 
Fernando Pinto não deixa de referir que 
“os planos que tem para o seu manda-
to, são para as pessoas de Alcochete. 
Trabalhamos para o povo e com o povo. 
Com a minha vitória em maioria relati-
va, sinto que as pessoas se cansaram 
do domínio da CDU e confiaram no PS 
para poder partilhar o executivo com ou-
tras forças políticas, algo que fazemos 
sem problemas. Aquilo que posso pro-
meter é que tudo farei para que os inte-
resses do meu partido se encaixem nos 
interesses das pessoas do nosso conce-
lho. Apesar de não viver da política, gos-
to da política. É uma atividade nobre 
desde que colocada ao serviço das pes-
soas e dos seus anseios. Estou na câ-
mara porque acredito que juntamente 
com a minha equipa, ao contrário do 
que até aqui consideramos não ter sido 
feito, podemos dar mais e melhor a Al-
cochete”.  
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► As eleições autárquicas de outubro de 
2017 garantiram a continuação do projeto 
da CDU na Vidigueira, após a vitória com 
42,78% dos votos, de Rui Raposo, ex-pre-
sidente da direção da associação GAMA, 
membro da direção dos Bombeiros Volun-
tários da Vidigueira e militante do Partido 
Comunista Português. Apesar da sua ten-
ra idade, o autarca de 39 anos, conta já 
com uma vasta experiência associativista 
no seu currículo e foi com base nesse es-
pírito que foi o candidato escolhido pela 
CDU. Com esta vitória eleitoral, o novo au-
tarca admite que a visão deste novo exe-
cutivo passa por “manter muitas das 
ações que o município já promovia e que 
visavam melhorar a qualidade de vida e o 
bem-estar da população. Foi focado nessa 
visão que nós fizemos o nosso programa 
eleitoral”. O plano, agora colocado em prá-
tica, partiu com base num conjunto de 
pontos, denominados pelos “cinco eixos 
estratégicos de atuação”. 

Mais emprego, mais empresas
Um dos eixos estratégicos delineados 
consiste na captação de empresas para 
o concelho, com vista à criação de novos 
postos de trabalho e, para esse efeito, a 
câmara municipal recorreu a vários tipos 
de iniciativas, sendo a de principal desta-
que a criação de uma incubadora de em-
presas, um projeto a ser executado e que 
irá contribuir fortemente para o desenvol-
vimento do concelho. Em entrevista ao 
Empresas+® Rui Raposo explica que “a 
incubadora virá com planos de incentivos 
que permitam atrair alguns empreende-
dores. Teremos acordos com universida-
des e politécnicos nesse sentido”. A incu-
badora de empresas trará novas oportu-
nidades a todos os empresários que ve-
jam a Vidigueira como uma mais valia de 
investimento, sendo que a câmara muni-
cipal irá incentiva-los através de proces-
sos de desburocratização na fixação da 
empresa. “Neste processo de desburo-
cratização, queremos saber onde vamos 
apostar, em que tipo de empresas esta-
mos a apostar, queremos saber que tipo 
de apoios podemos facultar e o nosso pa-
cote de incentivos varia conforme o im-
pacto que a empresa crie no concelho e 
com o número de postos de trabalho que 
a mesma vai gerar”.
Outra aposta ainda referente a este eixo 
de atuação refere-se ao desenvolvimento 
de uma semana empresarial no concelho 
da Vidigueira. “Temos muitas empresas 
focadas no vinho e é um mercado bem 

preenchido com nome nacional e interna-
cional. No entanto em torno do vinho te-
mos oportunidades que podem ainda ser 
desenvolvidas, como a aposta nos produ-
tos endógenos”, completa o autarca. Em 
andamento está também o guia do inves-
tidor, que incentiva e explica de que for-
ma vale a pena investir no concelho da Vi-
digueira.
Os fundos comunitários do programa Por-
tugal 2020 também se inserem na sua 

política de investimento, sobretudo na 
área da mobilidade sustentável e no am-
biente. Através dos fundos comunitários 
está projetado um parque verde de gran-
de dimensão e a recuperação de algu-
mas habitações, que servirão como habi-
tação social.

Preocupação ambiental
“Qualidade de vida, ambiente e sustenta-
bilidade”, são estas as palavras que  

Situada entre o Alto e o Baixo Alentejo, a Vidigueira é uma das 
mais célebres localidades vinícolas portuguesas. Este concelho 

tipicamente rural, entrou num novo ciclo da sua história, após as 
eleições de outubro de 2017, com a eleição de Rui Raposo como o 
novo presidente da câmara municipal, que sucede a Manuel Narra, 

após o término do seu terceiro e último mandato. Manter a 
tradição rural e prosperar o setor da vitivinicultura serão algumas 

das bandeiras deste executivo, sem esquecer a promoção do 
concelho para a atividade empresarial, com vista à fixação de 

empresas e atração de investimento privado.

Desenvolver a partir 
de eixos estratégicos

MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA

Rui Raposo
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Rui Raposo utiliza para descrever um se-
gundo eixo estratégico de atuação. O au-
tarca assume uma preocupação pessoal 
com esta problemática, considerando 
que “a seca que tem atingido o país é 
preocupante e poderá causar grandes 
transtornos a nível nacional. Sinto que as 
pessoas não estão a dar a importância 
necessária a esta situação, nem tão pou-
co têm consciência de que a água é um 
recurso essencial à vida humana e não 
infinita. As reservas de água são cada vez 
menores e felizmente estamos perto da 
reserva do Alqueva, que nos dá algum 
conforto. Prevenir a falta de água é muito 
importante e este executivo vai marcar a 
diferença nesse sentido. No nosso par-
que automóvel vamos também transpor-
tar a nossa preocupação ambiental, com 
a aquisição de novas viaturas. Numa pri-
meira fase os automóveis híbridos e de-
pois os elétricos”.

Apoio social 
para todas as idades
A ação social representa também um pa-
pel significativo na atuação política deste 
executivo camarário. Com uma popula-
ção sénior em grande escala, a câmara 

municipal vai manter a comparticipação 
dos medicamentos a pessoas da terceira 
idade, além de ter em perspetiva a cria-
ção de uma Universidade Sénior, que de-
verá promover o convívio e a troca de co-
nhecimentos entre a população mais ex-
periente. Ainda no âmbito social, existem 
dois outros projetos de especial relevân-
cia, nomeadamente a intenção de man-
ter todos os apoios sociais do município e 
centrá-los num único cartão, denomina-
do de cartão social e ainda a criação de 
uma casa das artes, que reúna um con-

junto de dinâmicas e gabinetes, que con-
sigam em sintonia promover atividades 
tradicionais da Vidigueira que se foram 
perdendo com o tempo. 
Na educação, os manuais escolares até 
ao 12º ano são oferta do município, que 
oferece também auxílios económicos aos 
alunos que estão no Ensino Superior, in-
cluindo os que estão deslocados de casa. 
Rui Raposo assinala ainda um projeto 
educacional inovador, que envolve não só 
os alunos do ensino superior, como os 
alunos do ensino básico. “É um projeto 

que permite utilizar o trabalho comunitá-
rio dos alunos bolseiros do município da 
melhor maneira, integrando-os em diver-
sas atividades cujo objetivo é orientar 
crianças até aos 12 anos, alertando-os 
para a importância de estudar e ir para a 
faculdade. Os universitários partilham 
com as crianças aquilo que aprendem 
nos seus cursos, sejam eles engenharia 
ou medicina. Além disso, este projeto per-
mite também aos bolseiros desenvolve-
rem as suas práticas e enriquecer o seu 
currículo”, explica o presidente da câma-
ra da Vidigueira.
Uma medida que está em cima da mesa 
a nível nacional, é a descentralização de 
competências que transferirá eventual-
mente algumas competências alocadas 
ao poder central para as autarquias. Com 
este processo a acontecer, o grande foco 
irá recair sobretudo no campo social, no-
meadamente na educação e na saúde. 
Sobre esta possível realidade, o autarca 
da Vidigueira considera que esta medida 
apenas terá condições de seguir em fren-
te, se existir o devido apoio e transferên-
cia de meios, que permitam que as câ-
maras consigam fazer o seu trabalho, 
uma vez que, na opinião de Rui Raposo, 
“sem meios, a descentralização de com-
petências vai levar a um encargo e a uma 
sobrecarga muito grande nas autarquias. 
Por isso mesmo, esta questão deve ser 
bem avaliada e, a acontecer, teremos de 
receber os apoios certos”.

O futuro passa 
pelo enoturismo
Como é do conhecimento geral, a rique-
za da Vidigueira está fortemente ligada 
ao vinho, uma vez que é um dos vinhos 
alentejanos mais conceituados e uma 
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presença obrigatória nas melhores gar-
rafeiras do país. Sendo uma marca de 
relevo também internacional, promover 
o vinho é uma das formas mais eficazes 
de promover o concelho e atrair o turis-
mo e é sob essa linha de pensamento, 
que o autarca da Vidigueira considera 
que “o futuro passa pelo enoturismo”. O 
enoturismo é uma vertente da atividade 
turística baseada na prova e degustação 
de vinhos, bem como de toda a gastro-
nomia e produtos associados às regiões 
vinícolas.
“No que respeita ao turismo, já reuni com 
os técnicos para definir os planos para o 
futuro e nessa área vamos apostar es-
sencialmente no enoturismo e nos produ-
tos de excelência. Será uma prioridade 
deste executivo projetar externamente a 
marca Vidigueira e atrair visitantes e in-
vestidores ao concelho”, explica Rui Ra-
poso. “O vinho de talha é outra aposta 
nossa e, por isso mesmo, estamos a lide-
rar uma candidatura para que a UNESCO 
reconheça o valor e a importância do seu 
modo de produção como Património Cul-
tural Imaterial da Humanidade”. 

O vinho da talha é uma das referências 
que distingue o vinho alentejano dos de-
mais, uma vez que a sua produção é idên-
tica à sua génese, com mais de dois mil 

anos. As talhas eram uma tradição na pro-
dução de vinho e terá sido um processo 
alegadamente iniciado pela civilização ro-
mana. O Alentejo é das poucas regiões on-

de esta técnica se manteve passado dois 
milénios. No vinho de talha, as uvas são 
esmagadas e colocadas em talhas de bar-
ro e o processo de fermentação ocorre na-
turalmente, garantindo ao vinho uma cor 
mais forte e um sabor mais apurado.

Retribuir a confiança
Ao iniciar o seu primeiro mandato, Rui 
Raposo considera que tem pela frente 
um trabalho de muita responsabilidade, 
admitindo que as expetativas deposita-
das em si são elevadas. Sem receio em 
assumir obrigações, o autarca explica 
que “as pessoas da Vidigueira sabem 
bem quem eu sou, como sou e sabem 
que eu farei sempre tudo o que esteja 
ao meu alcance para retribuir o voto de 
confiança que a população depositou 
em mim, nas últimas eleições autárqui-
cas. Acredito que temos a vontade e a 
competência necessárias para retribuir 
a confiança depositada em nós e cum-
prir com o que prometemos, conduzindo 
a Vidigueira rumo a um futuro melhor, 
afirmando-se como um local de excelên-
cia e de progresso”, conclui. 
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► Reconhecendo algum desenvolvimento 
nos últimos anos, com a execução de al-
gumas obras que estavam em falta no 
concelho, o novo presidente da Câmara 
Municipal de Ansião explica, em conversa 
com o Empresas+®, que o seu objetivo 
para este mandato passa pela “criação de 
um fio condutor que unifique de forma 
coerente a marca Ansião. Digo isto de uma 

forma muito assertiva porque este desen-
volvimento nunca se traduziu numa afir-
mação do concelho em termos regionais”.
O autarca dá conta ainda de alguns ali-
cerces que precisam de ser implementa-
dos, para permitir que Ansião cresça co-
mo concelho: “Temos um parque empre-
sarial com grande capacidade e com al-
guma implantação na região, no entanto 
faltam-nos empresas com alguma dimen-
são e da área tecnológica e precisamos 
de criar condições para que as pessoas 
se fixem na terra e não abandonem o ter-
ritório. Pretendemos criar sinergias entre 
aquilo que é o desenvolvimento económi-
co, a fixação de pessoas e potenciar o 
concelho naquilo que ele tem de bom, no-
meadamente a sua paisagem e todo o 
conjunto do seu território. O nosso objeti-
vo é que as pessoas encontrem em An-
sião, oportunidades na área da cultura, 
do turismo, gastronomia e lazer, na exce-

lência da qualidade de vida e na presta-
ção de cuidados assistenciais, sobretudo 
a pessoas mais idosas”.
Com 53 anos, António Domingues trans-
porta consigo alguma experiência e um 
completo conhecimento da realidade da 
Câmara Municipal de Ansião, uma vez que 
foi vereador entre 2009 e 2013, e líder da 
oposição socialista no mandato seguinte. 
“Tenho um bom conhecimento do funcio-
namento e da situação financeira do mu-

nicípio. Obviamente que sabemos que os 
recursos financeiros são sempre limita-
dos, por isso temos que priorizar e fazer 
uma calendarização dos investimentos 
que pretendemos realizar. Iremos execu-
tar alguns projetos inovadores, até porque 
queremos aumentar a visibilidade do con-
celho de Ansião e colocá-lo ao nível do 
contexto regional. Para conseguirmos is-
so, somos obrigados a apostar na inova-
ção e temos de ter muita criatividade.  

Com 49, 68% dos votos, António 
Domingues foi eleito pelo 

Partido Socialista para assumir 
a presidência da Câmara 

Municipal de Ansião. Eleito 
pela primeira vez, e 

substituindo um executivo 
liderado até então pelos 

sociais-democratas, o novo 
autarca aponta para a 

“reafirmação do concelho”, 
uma vez que entende que 

Ansião ainda não se afirmou a 
nível regional da forma que 

merece. Para isso o novo 
executivo prevê um conjunto de 
medidas de fomento industrial 

de maneira a atrair 
empresários e o investimento 

local. Outro ponto essencial 
prende-se com a adoção de 

estratégias que permitam que 
os jovens se fixem em Ansião, 
combatendo um dos maiores 

problemas do município, a 
desertificação.

Pela afirmação de Ansião
MUNICÍPIO DE ANSIÃO

António Domingues
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As obras físicas são sempre necessárias, 
mas acredito que os próximos quatro anos 
irão ser essenciais para aquilo que é ima-
terial, como as pessoas e a cultura, e que-
remos criar uma atratividade que torne 
Ansião um concelho agradável para se es-
tar, não só para os seus habitantes mas 
também para as pessoas de fora que nos 
visitam”, adianta o presidente.

Potenciar 
o envelhecimento ativo
Localizado a cerca de 100 quilómetros 
do litoral, Ansião não é considerado um 
concelho tipicamente interior, inserindo-
-se na Beira Litoral do distrito de Leiria. 
No entanto, e à semelhança daquilo que 
acontece com a maioria dos concelhos 
do interior, um dos principais problemas 
que afeta o concelho de Ansião, é o enve-
lhecimento da população. Aproveitando a 
boa acessibilidade das autoestradas, 
com fácil ligação aos principais centros 
urbanos, o atual executivo da câmara 
municipal, considera importante ultra-
passar o complexo de interioridade e ser 
pró-ativo nas medidas de fixação da po-
pulação, sem descurar os cuidados ne-
cessários à população idosa, que se 
mantém em Ansião. António Domingues 
considera importante “oferecer as me-
lhores condições para que os idosos se 
sintam bem nesta fase da sua vida e por 
isso vamos tomar medidas para que haja 
uma proximidade de cuidados, potencia-
lizando o tão falado envelhecimento ati-
vo. Nessa área vamos implementar um 
sistema inovador, criando já em 2018, 
uma equipa multidisciplinar de apoio a 
essa faixa etária. A equipa vai contar com 
pessoas ligadas à área da saúde, psicolo-
gia, terapia da fala entre outras áreas. 
Não estou a querer dizer que essas pes-
soas não têm condições de acesso ao 
Serviço Nacional de Saúde, mas temos 
de ter a sensibilidade de perceber que al-
gumas delas têm por vezes dificuldades 
em se deslocarem. Este é um projeto fei-
to em parceria com o centro de saúde e 
provavelmente com outras instituições 
de solidariedade social do concelho”.

Investir no Município 
Defendendo uma política de aproxima-
ção com as pessoas, a medida de des-
centralização de competências é vista 
com bons olhos pela Câmara Municipal 
de Ansião e pelo seu novo executivo. O 
facto de a autarquia ter uma aproxima-
ção maior com a população do que o Po-
der Central, permite uma resolução mais 

eficaz dos problemas. Para o autarca a 
grande questão que ainda está por resol-
ver, é saber se a descentralização de 
competências vem acompanhada da res-
petiva mochila financeira, uma vez que 
são necessários outros meios que permi-
tam às autarquias exercer uma compe-
tência que até então era da responsabili-
dade do Estado. “Pessoalmente não te-
nho grande receio em relação a esta pos-
sível medida, porque de facto as autar-
quias estão mais próximas das pessoas e 
são capazes de resolver com maior cele-
ridade e eficácia os seus problemas, mas 
temos de agir com ponderação, tranquili-
dade e temos de negociar a questão do 
apoio financeiro, porque grande parte 
dos municípios dependem muito das 
transferências que vêm do Estado. As câ-
maras municipais têm poucos recursos 
próprios. No nosso caso, por exemplo, no 
contexto, acabamos de aprovar na as-
sembleia municipal a baixa do IMI e da 
derrama para o próximo ano, o que nos 
obriga a ser responsáveis e rigorosos na 

elaboração dos próximos orçamentos”, 
explica.
Se o aumento de competências para as 
autarquias não é um problema, dinami-
zar o ritmo empresarial por sua vez, é 
uma exigência. O parque empresarial do 
Camporês é um importante espaço para 
o concelho, situado na parte Sul do IC8, 
com infraestruturas fortes e lotes que 
ainda podem ser aproveitados, O autarca 
assume de imediato a necessidade de 
alargar este parque empresarial, de ma-
neira a que tenha capacidade de conti-
nuar a receber novas empresas. O proje-
to de alargamento já fora iniciado no an-
terior executivo e, ao que tudo indica, a 
ampliação vai acontecer a norte da IC8. 
António Domingues considera que “é im-
portante que exista uma visão estratégi-
ca para aquele espaço no sentido de não 
serem desperdiçados investimentos, pa-
ra conseguirmos captar empresas e fixar 
pessoas no concelho. Queremos empre-
sas de áreas que sejam diferenciadoras 
em termos de empregabilidade e temos 

de ser nós a procurar os investidores. Sa-
bemos também que o governo está aten-
to a isto, muito por consequência da tra-
gédia que ocorreu no verão passado que 
vitimou dezenas de pessoas e devastou o 
norte do distrito. É por isso que eu acredi-
to que o governo irá implementar medi-
das de apoio financeiro para que estes 
municípios sejam capazes de criar condi-
ções para atrair e captar investimento. 
Da nossa parte, queremos entrar neste 
comboio do desenvolvimento e da afirma-
ção do território por via também da fixa-
ção de empresas e da captação de inves-
timento”.
O atraso dos fundos comunitários do Por-
tugal 2020 veio atrasar a aprovação de 
muitos projetos. Contudo, o autarca real-
ça o bom trabalho da equipa antecessora 
neste capítulo: “Neste contexto o executi-
vo anterior fez um bom trabalho, prepa-
rou os dossiês, candidatou-se àquilo que 
era realmente importante e neste mo-
mento há três ou quatro projetos aprova-
dos, que irão melhorar a qualidade de vi-
da e o desenvolvimento do concelho. São 
projetos para a regeneração urbana da 
vila de Ansião e da vila de Avelar. Avan-
çou-se com a questão da ampliação do 
parque empresarial do Camporês e avan-
çou-se com outro projeto, que eu consi-
dero muito importante, de eficiência 
energética com a substituição de toda a 
iluminação por leds. ” Ainda assim, para 
o presidente da Câmara Municipal de An-
sião, o Portugal 2020 apresenta algumas 
limitações na atuação de algumas áreas 
e uma das soluções para esse problema, 
passaria pela revisão do programa pre-
visto. O autarca está confiante nessa pos-
sibilidade e que as novas alterações ao 
programa vão permitir que a autarquia se 
candidate a outros projetos.

Valorização do território
“Temos um território com uma paisagem 
única e devemos valorizar esse favoreci-
mento, a partir da criação de uma marca 
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que nos identifique e projetá-la em ter-
mos daquilo que é a valorização do nosso 
património, aliando-a aos caminhos de 
Santiago e aos caminhos de Fátima que 
por aqui passam”, indica António Domin-
gues, quando questionado sobre as es-
tratégias da autarquia em relação à área 
da cultura e do turismo. 
Atualmente, Ansião é um território com 
muita procura sobretudo para a prática de 
percursos pedestres. Neste novo executi-
vo os planos passam pelo desenvolvimen-
to dos eventos pontuais que acontecem 
no concelho, abrindo assim uma maior di-
mensão às atividades realizadas. “Se es-
ses eventos não conseguem trazer mais 
pessoas, apenas esgotamos energias e 
não temos nem retorno, nem desenvolvi-
mento. É urgente que venham pessoas de 
fora e temos de começar a potenciar as 
nossas atividades e torná-las diferencia-
doras pois só assim, vamos atrair visitan-
tes”, defende o autarca eleito em 2017.
O êxodo dos jovens é uma realidade em 
Ansião, derivado das suas perspetivas 
profissionais, uma vez que encontram me-
lhores soluções de vida noutros territórios. 
Neste sentido, António Domingues nota 
que “temos jovens que nasceram na nos-
sa terra, espalhados pelo país e pelo mun-
do, que se revelaram em determinadas 
áreas profissionais de forma muito positi-
va e o nosso objetivo é fazer com que vol-
tem ao concelho. Ansião só tem a ganhar 
com todo o seu conhecimento, quer a ní-
vel profissional ou artístico. Temos noção 
de que não podemos reter todos os jo-
vens, porque as perspetivas profissionais 
deles passam por outros territórios, no en-
tanto pretendemos trazer os conhecimen-
tos deles para reforçar o concelho em ter-
mos culturais e de dinâmica empresarial”.

“Estamos aqui para
engrandecer o território”
Ao assumir a gestão da Câmara Municipal 
de Ansião para os próximos quatro anos, 
António Domingues sente-se consciencia-

lizado das expetativas investidas no seu 
executivo por parte da população. A pres-
são do cargo não é um problema para o 
autarca, que deixa um apelo de confiança 
e união às pessoas do concelho. “Quero 
agradecer o voto de confiança às pessoas 
que acreditaram em mim, que votaram no 

nosso projeto e quero que fiquem todos 
descansados porque estamos aqui para 
continuar a engrandecer o território e an-
siosos por fazer melhor. Como referi ao iní-
cio, vamos projetar Ansião para uma nova 
dimensão, lutando sempre por uma comu-
nidade igualitária. Na minha gestão não 

iremos diferenciar os que votaram em nós 
e os que não votaram, porque todos fazem 
parte desta nossa comunidade e nós que-
remos responder às necessidades de toda 
a população”. O presidente da Câmara 
Municipal de Ansião garante ainda que to-
da a equipa do seu executivo irá tomar to-
das as medidas, dentro do orçamento dis-
ponibilizado, para corresponder às neces-
sidades básicas da população. “É preciso 
haver sensibilidade política e social para 
fazer aquilo que os municípios não fazem 
por norma e por consequência de viverem 
muito centrados neles próprios. O meu 
compromisso para com os ansianenses é 
de proximidade, garantindo que este exe-
cutivo vai estar sempre do lado deles”, 
conclui o autarca. 
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► Apesar de ser um dos autarcas mais 
jovens do país, o novo presidente da Câ-
mara Municipal de Constância não re-
ceia a responsabilidade que lhe foi atri-
buída, ao ser a escolha por uma notável 
maioria dos eleitores, que lhe conferi-
ram a gestão da autarquia para os próxi-
mos quatro anos. Em entrevista ao Em-
presas+®, Sérgio Oliveira assume a 
existência de projetos que vem respon-
der a um dos principais desafios da au-
tarquia, que se prende com a fixação 
das empresas e dos jovens em Constân-
cia, em contraste com o êxodo existente 
no passado recente do concelho. “Os 
grandes desafios que nos são colocados 
passam pela fixação de empresas na 
nossa zona industrial e no pequeno co-
mércio, para que dessa forma consiga-

mos atrair mais a população, e sobretu-
do mais jovens a fixarem-se no conce-
lho. Temos vindo a perder paulatina-
mente população e a que temos está ex-
tremamente envelhecida. O nosso vetor 
de ação deverá ser focado nessa ques-
tão e para isso iremos recorrer a três ou 
quatro ferramentas que, na nossa pers-
petiva serão impulsionadoras, ou pelo 
menos será uma tentativa, para atrair-
mos empresas. Uma delas será a cria-
ção de um regulamento de apoio ao in-
vestidor, através do qual o município, de 
acordo com a tipologia de investimento 
do empresário ou do negócio, consegue 
um conjunto de isenções ou benefícios 
fiscais para essas mesmas empresas. 
Um segundo vetor será efetivamente a 
criação de um gabinete de apoio ao in-
vestidor, onde no local teremos funcio-
nários da autarquia que irão estar dispo-
níveis para ouvir as ideias de negócio 
dos empreendedores que queiram in-
vestir no concelho e iremos estar cá pa-
ra ajudar e facilitar a vida a quem tem in-
teresse em investir”, adianta o presiden-
te acrescentando que um dos principais 
problemas na captação de investimento 
e na fixação das empresas no concelho, 
são os processos burocráticos que estão 
inerentes e a Câmara Municipal de 
Constância oferece neste momento toda 

a disponibilidade para esclarecer e in-
formar todos os interessados em inves-
tir, bem como acompanha-los no desen-
volvimento das suas ideias de negócio. 
“O próprio presidente de câmara deve 
exercer uma diplomacia económica, ou 
seja, deve procurar os empresários, fa-

lar com eles, mostrar-lhes as mais-valias 
que tem em investir em Constância. E as 
nossas mais-valias são sobretudo a nos-
sa localização geográfica no centro do 
país, junto à A23 e a cerca de 20 minu-
tos da A1, e o facto de termos uma zona 
industrial onde os terrenos são vendidos 

Com apenas 32 anos, Sérgio Oliveira foi o responsável pelo fim 
do ciclo comunista que liderava a Câmara Municipal de 

Constância há mais de 30 anos. Conseguiu nas últimas eleições 
autárquicas, uma vitória de 53,16% para o Partido Socialista.  
O jovem político é assim eleito com maioria absoluta o novo 

presidente da Câmara Municipal de Constância, com dois 
vereadores socialistas eleitos. Considerando que existe muito 

trabalho para ser executado, quer a nível financeiro, quer a nível 
estrutural, Sérgio Oliveira garante que mudança será uma das 

palavras de ordem que irá marcar o seu primeiro mandato.

Um mandato para 
um melhor desenvolvimento 
de Constância

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Sérgio Oliveira
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a dois euros o metro quadrado. Temos 
aqui um conjunto de benefícios que efe-
tivamente podem fazer com que os em-
presários se fixem em Constância”, es-
clarece o autarca.

Cumprir com 
as responsabilidades
Questionado sobre a situação financeira 
da câmara municipal, Sérgio Oliveira re-
conhece que encontrou a autarquia fi-
nanceiramente equilibrada. No entanto 
admite que verificou algumas situações 
“indesejadas”, sobretudo devido a tra-
balhos que foram desenvolvidos no pe-
ríodo pré campanha eleitoral do anterior 
executivo. “Deixaram-nos aqui algumas 
situações, que deviam ter sido regulari-
zadas. Perto das eleições houve uma ne-
cessidade repentina de alcatroar as es-
tradas e foi-nos deixada uma fatura de 
cerca de 150 mil euros para pagar e 
nós, obviamente, iremos assumir essa 
responsabilidade. Existe um outro con-
junto de contas para pagar”. 
Uma outra realidade com que Sérgio Oli-
veira se irá deparar durante este manda-
to enquanto presidente da Câmara Mu-
nicipal de Constância, é a possibilidade 
de existir uma transferência de compe-
tências do Estado para as autarquias. 
Esta medida política é um tema da or-
dem do dia, quem tem dividido a opinião 
dos autarcas portugueses, e na opinião 
do autarca, a solução deverá passar por 
transferir as competências de forma fa-
seada, uma vez que municípios mais pe-
quenos, como é o caso de Constância, 
teriam dificuldades em absorver por 
completo as competências que estão 
destacadas num só processo. Sérgio Oli-
veira garante ainda assim ser a favor da 
transferência de competências, porque 
“as autarquias locais, estando mais pró-
ximas das pessoas, conseguem aplicar 
melhor os dinheiros públicos e são co-
nhecedoras das suas necessidades”, 
mas alerta que esta delegação deve ser 

acompanhada pelo respetivo aumento 
das receitas financeiras por parte do Po-
der Central.

Abertos aos empresários
Um dos campos de atuação mais impor-
tante no município, e que será eventual-
mente um dos mais abrangentes ao ní-
vel da descentralização de competên-
cias, é a educação. O autarca garante 
que a Câmara Municipal de Constância 
e o agrupamento de escolas mantêm 
uma relação de proximidade muito gran-

de, com a respetiva separação de res-
ponsabilidades de ambas as entidades. 
Um dos acordos atuais da autarquia re-
fere-se ao apoio aos alunos do concelho, 
até ao 9º ano, através do pagamento do 
passe escolar a 100%, e de 50% aos 
alunos do secundário.
O presidente apela aos empresários para 
que invistam em Constância. “Queremos 
investimento privado no concelho e eu, 
enquanto presidente de câmara, estarei 
disponível para receber todas as iniciati-
vas, sejam elas pequenas, grandes ou 

médias. Queremos é que os empresários 
venham cá, que se fixem e criem empre-
go. Queremos transmitir esta ideia pro-
vando que a câmara será sempre parte 
da solução e nunca parte do problema”.
O programa de fundos comunitários Por-
tugal 2020 insere-se nos objetivos es-
tratégicos da autarquia no que diz res-
peito a obras e desenvolvimento. Os pla-
nos originais que transitaram do ante-
rior executivo passavam pela utilização 
dos fundos em investimentos em áreas 
como, por exemplo, a eficiência energé-
tica ou a recuperação do Largo Cabral 
Moncada com a construção de uma 
área de estacionamento. Em relação a 
esta última iniciativa, o atual executivo 
irá optar antes pela construção de uma 
zona verde. Paralelamente, existem ain-
da verbas destinadas à zona ribeirinha 
do concelho, embora ainda não existam 
projetos a decorrer. O autarca esclarece 
que “aquilo que nos foi deixado a este 
nível no âmbito do Portugal 2020, foi 
uma verba aprovada para a zona ribeiri-
nha e estamos neste momento a criar 
um projeto que passe pela substituição 
do mobiliário urbano que existe nesta 
área, pela substituição da pavimentação 
e queremos dar também um aspeto 
mais moderno a esta zona que é afinal 
um dos nossos cartão-de-visita”. 

Cultura e Turismo
No que à cultura e ao turismo diz respei-
to, Constância tem uma grande festivi-
dade anual no concelho que é a Festa 
da Nossa Senhora da Boa Viagem / Fes-
tas do Concelho. Num outro patamar 
existem as Pomonas Camonianas, reali-
zadas em colaboração com o agrupa-
mento de escolas e com a Associação 
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Casa-Memória de Constância, por oca-
sião do Dia 10 de Junho, Dia de Portu-
gal, de Camões, e das Comunidades 
Portuguesas. Neste evento Constância 
celebra Camões e a sua relação com o 
épico, realizando uma exposição-venda 
das flores e dos frutos referidos pelo 
poeta na sua obra, evocando os tempos 
em que Camões aqui terá vivido. 
Apesar de ser ainda recente no municí-
pio, o novo executivo camarário levou a 
cabo uma iniciativa durante a época na-
talícia que superou todas as suas expec-
tativas. Trata-se de um desafio que con-
sistia na criação de árvores de natal uti-
lizando apenas material reciclado e que 
foram espalhadas pelo concelho.
No turismo, um dos principais planos 
passa pela criação de um Concelho Mu-
nicipal de Turismo, que irá reunir a câ-
mara municipal e os agentes comerciais 
e industriais do concelho, entre outras 
entidades ligadas ao turismo e ao des-
porto, de maneira a que sejam delinea-
das estratégias de fomento do turismo 
em Constância. “Atualmente o que acon-
tece é que Constância tem um conjunto 

de elementos assinalados e outros por 
assinalar. O que temos já em desenvolvi-
mento e que até agora não existia, é a 
criação de um mapa do concelho com 
todos os pontos de interesse assinala-
dos para que um visitante que se dirija 

ao nosso concelho consiga efetivamente 
delinear onde quer ir. Temos ainda a 
ideia de implementar em 2018 circuitos 
turísticos destinados essencialmente a 
grupos, que irão atravessar um pouco 
todo o concelho”, revela o autarca.

Cumprir com o prometido
Com uma cor política diferente daquela 
que geriu a Câmara Municipal de Cons-
tância nos últimos 30 anos, Sérgio Olivei-
ra deixa uma mensagem de esperança e 
crença num ciclo que irá ser melhor do 
que aquele que terminou alegando que, 
apesar da situação financeira não ser 
instável, o concelho encontra-se muito 
deteriorado a nível infraestrutural e o ca-
minho passa por combater essa falha.
“Pretendo que este mandato seja basea-
do nas pessoas e tenho cumprido com 
aquilo que prometi. Eu saio de casa an-
tes das 8h, vou tomar o café a um sítio 
diferente todos os dias, vou ouvindo as 
pessoas e vou vendo com os meus olhos 
aquilo que é preciso fazer porque só as-
sim irei conseguir estar próximo das 
suas reais necessidades. Para além dis-
so semanalmente tenho uma reunião 
com os encarregados que estão no ter-
reno para tentarmos identificar melhor 
aquilo que é preciso fazer e os trabalhos 
vão sendo executados conforme as ne-
cessidades das pessoas”, conclui o au-
tarca.  
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► É de forma ambiciosa que o novo pre-
sidente da câmara de Porto de Mós enca-
ra o desafio de assumir a gestão da au-
tarquia nos próximos quatro anos. Apro-
veitando a envolvente da região, uma vez 
que o concelho se centra entre os princi-
pais destinos turísticos da região centro 
classificados como património mundial, o 
autarca define como projeto para o pri-
meiro mandato a criação de uma imagem 
de marca, que defina e distinga Porto de 
Mós. “Com Tomar, Alcobaça e Batalha à 
nossa volta, nós inserimo-nos num triân-
gulo turístico muito importante, além de 
que estamos envolvidos também com o 
património religioso de Fátima e de Naza-
ré, que são forças turísticas bem eviden-
tes. Porto de Mós, ao contrário destes 
concelhos, não consegue ter algo que o 

defina, e mesmo as grutas de Mira de Ai-
re e o Centro de Interpretação da Batalha 
de Aljubarrota, que são polos de atração, 
não estão conotados a Porto de Mós, 
mesmo fazendo parte do concelho. Quer 
neste roteiro, quer a nível nacional, so-
mos reconhecidos e é por isso que nos 
próximos anos queremos colocar Porto 
de Mós no mapa, esse é o nosso projeto-
-base para os próximos quatro anos”, ex-
plica Jorge Vala em entrevista ao Empre-
sas+®. 
Numa altura em que encontra a câmara 
municipal numa situação económica es-
tável, com uma dívida reduzida e um or-
çamento na casa dos 20 milhões de eu-
ros, o autarca acredita que estão reuni-
das as condições para levar avante o 
projeto delineado e realizar o compro-
misso assumido com a população.

Priorizar a saúde
Para Jorge Vala, trazer reconhecimento 
ao concelho, não significa abdicar dos 

cuidados de ação social, que é inclusiva-
mente um campo de atuação prioritário 
para o autarca. No ano de 2016 regis-
tou-se um decréscimo da densidade po-
pulacional no concelho sendo que na 
educação, vários alunos vão estudar pa-
ra escolas na periferia. De maneira a fi-
xar os alunos nas escolas do município, 
o executivo camarário está a preparar 
para o próximo ano letivo um kit de in-
centivo aos alunos do primeiro ciclo, 
quer para os que iniciam a atividade es-
colar, quer para os que vão regressar às 
aulas. No ensino secundário, a câmara 

municipal quer garantir a oferta dos ma-
nuais escolares a alunos do 10º ano e 
garantir uma melhor oferta nos espaços 
educativos, dando continuidade a um 
projeto de fortalecimento das escolas 
que existia no anterior executivo. 
“No campo social, a educação é muito 
importante, no entanto um dos maiores 
problemas que temos de resolver é na 
saúde. A falta de médicos de Porto de 
Mós é de conhecimento público e é ur-
gente resolver essa situação, que se es-
tá a acentuar e se não conseguirmos, 
vamos ter que conseguir uma capacida-

Aos 56 anos, Jorge Vala é o 
novo presidente da Câmara 
Municipal de Porto de Mós. 

Com alguma experiência em 
vereação, o autarca recém-

eleito era já um bom 
conhecedor da situação do 
Município. Nas palavras do 

autarca, o principal objetivo 
para este seu primeiro 

mandato é “colocar Porto de 
Mós no mapa”, apelando ao 

aproveitamento dos recursos 
naturais e do património 

histórico, de maneira a 
desenvolver a capacidade 

turística do concelho.

Colocar Porto de Mós no mapa
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Jorge Vala
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VOLTA, NÓS INSERIMO-NOS NUM TRIÂNGULO 
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QUE ESTAMOS ENVOLVIDOS TAMBÉM COM O 
PATRIMÓNIO RELIGIOSO DE FÁTIMA E DE NAZARÉ, 
QUE SÃO FORÇAS TURÍSTICAS BEM EVIDENTES”

Novo autarca



de de mobilização para ajudar as pes-
soas mais carenciadas. Vamos inclusi-
vamente adquirir uma unidade móvel de 
saúde, para garantir que os cuidados 
médicos chegam a essas pessoas”, 
constata Jorge Vala, ainda sobre a ne-
cessidade de investir nos melhores 
meios sociais. No que diz respeito à ter-
ceira idade, o executivo irá lançar um 
projeto para o envelhecimento ativo, 
apostando em centros comunitários que 
possam reunir em diversas atividades, a 
população sénior do concelho.
Um desafio que o novo autarca está pre-
parado para assumir já neste mandato é 
a descentralização de competências, 
uma vez que para Jorge Vala, uma junta 
de freguesia tem a capacidade de apli-
car dinheiro em prol da população com 
maior eficácia do que o município que 
por sua vez, tem maior eficácia na atua-
ção com a população, do que o Estado. 
Ainda assim, o presidente garante que o 
acréscimo das responsabilidades da au-
tarquia, apenas será eficiente se vier 
acompanhado do respetivo envelope fi-
nanceiro. “Acho que é coerente que os 
municípios tenham maior capacidade 
de gestão, no entanto, é necessário per-
ceber que o Estado está a ser desres-
ponsabilizado, mantendo os mesmos ní-
veis de recursos humanos e as câmaras 
municipais, por sua vez, não tem a mes-
ma capacidade humana e é importante 
ter atenção a essa gestão, sobretudo a 
nível da descentralização de competên-
cias na área da saúde. De qualquer for-
ma, mantenho a mesma opinião até por-
que se constatarmos a dívida das autar-
quias com a do Estado, a nossa é míni-
ma e não é por causa do Poder Local 
que o Estado está endividado. Penso 

que isso demonstra bem a qualidade 
dos autarcas portugueses e da sua ca-
pacidade de gestão”, ressalva o autarca.

Dar resposta 
à procura industrial
“Atualmente Porto de Mós tem três zo-
nas industriais com ótima centralidade 
e bem servidas em termos de redes viá-
rias, o que leva a que exista uma imensa 
procura. O nosso projeto a nível empre-
sarial, passa por ampliar a zona indus-
trial de Porto de Mós, aplicando os fun-
dos comunitários, uma vez que já não 
temos lotes para vender. Ainda temos a 
zona industrial com lotes disponíveis em 
Mira de Aire, mas na do Juncal a zona in-
dustrial foi tomada por um investimento 
externo de cerca de 30 milhões de eu-
ros”, responde Jorge Vala, quando ques-
tionado sobre a situação empresarial do 
concelho. Além da ampliação da zona in-
dustrial, os fundos comunitários do Por-

tugal 2020 irão recair em variados pro-
jetos estabelecidos pelo Município, em-
bora exista no executivo a consciência 
de que o dinheiro dos fundos comunitá-
rios não será eterno. “Neste momento, 
com o quadro comunitário Portugal 
2020, temos um pacto e temos a verbas 
que foram destinadas ao Município, com 
valores já alocados a um certo tipo de 
obras e vamos respeitar o que está defi-
nido. Temos ainda assim outras que es-
tão alocadas no pacto da comunidade 
intermunicipal, com um conjunto de pro-
jetos comuns entre alguns municípios 
de Leiria, em áreas como a cultura, o tu-
rismo, a proteção civil, entre outras”. 
Uma obra ambiciosa, iniciada em finais 
de 2016 e que está atualmente parada, 
é a recuperação da antiga central terme-
létrica, um investimento parcialmente 
coberto pelos fundos comunitários, que 
por motivos diversos, foi interrompido e 
que o novo executivo quer dar seguimen-

to. Outra obra a destacar refere-se à re-
de de saneamento de Mira de Aire, a se-
gunda vila mais importante do concelho, 
mas que ainda não está totalmente co-
berta.
Na vertente cultural, o ex-libris do conce-
lho de Porto de Mós é o seu castelo. 
Sendo este um monumento nacional e 
uma importante potência turística, a câ-
mara municipal já deu como aprovada 
as obras no castelo, para criar melhores 
acessibilidades para pessoas de movi-
mentação reduzida. 

Marca Porto de Mós
Como referido anteriormente, as grutas de 
Mira de Aire e o Centro de Inspeção da Ba-
talha de Aljubarrota (CIBA) estão neste 
momento a ser subaproveitados pela au-
tarquia de Porto de Mós. De forma a capi-
talizar estes dois polos, visitados por mi-
lhares de pessoas ao logo do ano, a câma-
ra municipal irá implementar a marca  de 
Porto de Mós. Sobre este conceito, Jorge 
Vala explica que “a marca é fundamental 
para associar o concelho ao turismo de 
natureza, que é isso que queremos pro-
mover. Vamos trazer um centro de trail 
running, criar um núcleo de arborismo e 
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valorizar o maciço calcário que nos é ca-
racterístico, bem como a praia jurássica 
de S. Bento, que tentaremos conectá-la ao 
parque jurássico da Lourinhã. A nossa 
marca vai servir também para criar produ-
tos próprios a partir das grutas de Mira de 
Aire e do CIB. Fizemos alguns estudos e 
percebemos que nas grutas, nem 1% dos 
turistas descem à vila e a maioria das pes-
soas não tem a noção de que o CIB per-
tence a Porto de Mós e a nossa marca vai 
ajudar a que as pessoas associem estes 
dois polos ao nosso concelho”. Neste âm-
bito o autarca faz ainda referência a uma 
ideia futura de recriação da Batalha de Al-
jubarrota, totalmente distinta das feiras 

medievais a realizar durante as festivida-
des da Semana Santa, uma vez que esta 
transporta consigo uma das valências cul-
turais mais importantes do município, o 
Senhor dos Passos. Para Jorge Vala a pro-
cissão do Senhor dos Passos é uma forma 
estratégica de fomentar a coesão no con-
celho, uma vez que “um dos nossos pro-

blemas é a falta de união entre as fregue-
sias, que são desconhecidas entre si. Com 
o Senhor dos Passos pretendemos juntar 
todas as paróquias do concelho e unir to-
da a população em volta deste evento”. 
Todos estes projetos de fomentação turís-
tica têm por base um plano global de valo-
rização no município, onde se destacam 

também os produtos endógenos, como o 
azeite e o mel, as pastorícia e as carnes, 
todos identificados com a marca de Porto 
de Mós.

Assumir o peso 
da responsabilidade
Nascido em Porto de Mós, Jorge Vala as-
sume para os próximos quatro anos a 
presidência da câmara municipal eleito 
pelo Partido Social Democrata. Como na-
tural do concelho, o novo autarca assu-
me um orgulho particular pela vitória elei-
toral, explicando que sempre viveu uma 
vida ligada ao movimento associativo: 
“Sou uma pessoa muito ligada à sua ter-
ra e desde de jovem que sempre partici-
pei em movimentos associativos, sendo 
inclusivamente o fundador da JSD em 
Porto de Mós. Após ser vereador, optei 
por me candidatar à presidência, uma 
vez que tenho um projeto para Porto de 
Mós e porque sou apaixonado pela mi-
nha terra. Dessa forma agradeço a con-
fiança e aceito a enorme responsabilida-
de que incutiram em mim, ao elegerem-
-me como presidente da câmara munici-
pal”, termina.

► O Município de Melgaço, situado no alto 
do distrito de Viana do Castelo, é um dos 
principais concelhos rurais do país que se 
caracteriza também pelo seu vasto patri-
mónio histórico e pelo seu conjunto de tra-
dições, mitos e lendas que tanto orgulham 
a população. Com uma área de cerca 238 
quilómetros quadrados e cerca de 9200 
habitantes, o concelho de Melgaço elegeu 
pela segunda vez nas últimas eleições au-

Com uma notável vitória nas eleições autárquicas de 2017, com um 
registo de 59.98% dos votos, Manoel Pombal é eleito novamente 

pelo Partido Socialista para a presidência da Câmara Municipal de 
Melgaço. Se no seu primeiro mandato o autarca se destacou pelo 
trabalho de resolução da dívida, para os próximos quatro anos, o 

objetivo passa pelo investimento no Município, quer ao nível 
social, quer ao nível de infraestruturas e requalificação.

Investir no desenvolvimento 
do concelho

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Manoel Pombal
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tárquicas Manoel Pombal como presiden-
te da câmara municipal. Em entrevista ao 
Empresas+®, o autarca reeleito não deixa 
de agradecer primeiramente a todo o elei-
torado: “Faço um voto de gratidão à popu-
lação de Melgaço, que soube reconhecer 
que este executivo fez o melhor pelo Muni-
cípio. Entendo esta maioria absoluta como 
um voto de confiança e como uma missão, 
para que nos próximos quatro anos consi-
gamos corresponder à expetativas deposi-
tadas em nós”.

Requalificar os espaços 
urbanos fundamentais
Neste segundo mandato, as prioridades 
do executivo camarário passam pela reali-
zação de um conjunto de projetos consi-
derados fundamentais para o desenvolvi-
mento da autarquia. Sobre as perspetivas 
para os próximos quatro anos, Manoel 
Pombal explica que, “com os fundos de in-
vestimento, vamos ter uma possibilidade 
de investimento maior do que no primeiro 
mandato e por isso vamos ter uma grande 
atenção às infraestruturas do concelho”. 
O saneamento e a rede de abastecimento 
de água constituem uma das principais 
áreas de intervenção, uma vez que o obje-
tivo passa por fazer de Melgaço, um dos 
concelhos com maior taxa de cobertura e 
abastecimento de água de todo o país. 
A requalificação dos principais espaços ur-
banos do concelho serão também alvos 
de uma importante intervenção, uma vez 
que “estes espaços são uma componente 
importante para o bom funcionamento do 
concelho. Temos projetos de reabilitação 
de vertente desportiva nas piscinas muni-
cipais e no centro de estágios. Na área cul-
tural, temos a biblioteca e o auditório mu-
nicipal, além de estarmos também a pro-
jetar a extensão do Museu de Cinema. Ain-
da na requalificação temos planos para 
melhorar o Mercado Municipal e temos o 
projeto de requalificação do espaço do lar-
go do mercado já a avançar”.
O turismo de natureza será outra área de 
intervenção obrigatória. Contudo um dos 
grandes investimentos de destaque está 
direcionado para a indústria, com a cons-
trução de uma nova zona industrial, que 
aguarda a chegada dos fundos comunitá-
rios para a obra avançar. Importa realçar 
que estes fundos chegam com mais de 
dois anos de atraso, um problema que o 
autarca não deixa de assinalar. “Além do 
atraso dos fundos comunitários do Portu-
gal 2020, estes fundos foram também um 
desastre devido às áreas de investimento 
que o Poder Central na altura decidiu es-

colher. O Portugal 2020 demorou imenso 
tempo a ser preparado e colocado no ter-
reno e como se não bastasse, foram dei-
xadas de lado áreas de intervenção muito 
importantes para os municípios, sobretu-
do os do interior. Investimento nas comu-
nicações terrestres ficaram fora dos pla-
nos, o que nos impossibilita de utilizar os 
fundos comunitários para construir e me-
lhorar as acessibilidades e as vias de co-
municação. Também ficamos impossibili-
tados de utilizar o dinheiro do quadro co-
munitário na área social, quando todo o 
país necessita de reabilitar equipamentos 
antigos e construir novos de raiz. É sim-
plesmente lamentável que setores tão im-
portantes tenham sido descurados”.

“Precisamos de maior liberdade 
de gestão”
Um dos temas que está na ordem do dia 
no que diz respeito à situação do poder lo-
cal, é a descentralização de competên-
cias do Estado para as autarquias locais. 
Sobre esta problemática, o autarca indica 
que as autarquias já vinham assumindo 
um acréscimo de funções, sobretudo no 
que diz respeito à ação social. No entan-
to, este novo processo de descentraliza-
ção deverá ser executado com maior cui-
dado, no ponto de vista do autarca. “Even-
tualmente poderão vir a ser transferidas 
uma série de competências e vários seto-
res, nomeadamente na educação e na 
saúde. Mas a verdade é que ninguém 
consegue fazer um trabalho de proximida-
de a baixo custo e são as câmaras muni-

cipais que, com pouco, conseguem fazer 
mais e é por isso que considero que faz 
todo o sentido que haja acréscimo de 
competências por uma questão de sus-
tentabilidade, de gestão e rapidez na ca-
pacidade de resposta. A grande questão, 
no meu ponto de vista, é que não é a mes-
ma coisa transferir poderes para Lisboa 
ou para o Porto, que são autarquias com 
estruturas grandes, que os municípios da 
periferia, com menor densidade popula-
cional não têm. É preciso perceber que as 
medidas de descentralização não podem 
ser aplicadas à imagem daquilo que é a 
realidade de Lisboa e que depois se repli-
cam em todo o território”.
Independentemente da descentralização 
de competências, Manoel Pombal consi-
dera importante que exista maior liberda-
de de gestão por parte das câmaras muni-
cipais, até por uma questão de transpa-
rência. O presidente da Câmara Municipal 
de Melgaço reforça que “fazer uma gestão 
transparente é uma forma de estar. Nós 
não vamos fazer mais do que aquilo que 
fazemos, porque não é possível ser mais 
transparente do que nós somos, uma vez 
que temos uma política de grande rigor 
em todos os nossos compromissos e a 
prova disso foi que diminuímos a dívida e 
aumentamos os recursos do município. 
No entanto, acredito que podemos de-
monstrar mais o nosso trabalho, do que o 
que temos demonstrado. A verdade é que 
somos limitados por um conjunto legislati-
vo que nos tira eficácia. O sistema legisla-
tivo é muito pesado, o que não nos permi-

te ter a eficácia necessária para dar a res-
posta que a população pretende”.
Para terminar, Manoel Pombal deixa uma 
mensagem a todos os munícipes, em jeito 
de perspetiva para o futuro: “Quero que to-
dos estejam otimistas para os próximos 
quatro anos. Somos orgulhosamente um 
município do interior e sofremos dos mes-
mos problemas que todas as autarquias 
do interior sofrem. No entanto, hoje Mel-
gaço é um município de oportunidades 
para as pessoas, que inverteu o ciclo que 
atravessava no passado e que tem um no-
vo alento para continuar a desenvolver-se 
no futuro e sobretudo a ver a vida com 
bons olhos”.

Festa do Espumante
Um evento que promete ser tradição no 
concelho de Melgaço, é a Festa do Espu-
mante. O evento contabiliza já três edi-
ções, sendo que cada uma reuniu mais 
de 5000 pessoas, sobretudo portugueses 
e galegos, num festival que visa promover 
os produtos da região de Melgaço, com 
especial destaque para o espumante. 
Nas palavras do autarca, trata-se de um 
produto “inovador” e acrescenta ainda 
que “com esta festa, procuramos de-
monstrar aquilo são os nossos produtos, 
para além do vinho como é o caso do es-
pumante. Queremos contribuir para que 
esta festa promova a inovação dos nos-
sos produtos e alargue os mercados dos 
produtores, uma vez que a Festa do Espu-
mante é uma forma de notificar o público 
interno e externo, de forma qualificada, 
que Melgaço tem bons produtos e de 
grande qualidade”. Com a duração de 
três dias, regra-geral no último fim-de-se-
mana de novembro, a Feira do Espuman-
te reúne à volta de 20 espumantes, de 
mais de dez produtores, além de um le-
que variado de produtos regionais que 
tanto caracterizam o Norte e a região Mi-
nho. A quarta edição está garantida para 
2018, uma vez que o festival é já uma das 
bandeiras do concelho de Melgaço. 



► Com vários anos de vida política e de 
participação na gestão da Câmara Muni-
cipal de Sátão, Paulo Santos era, no 
mandato passado, o vice-presidente do 
executivo e foi a escolha do PSD para su-
ceder a Alexandra Vaz, que em 2017 
cessou funções como presidente, conti-
nuando como vice-presidente. Em outu-

bro do ano passado, obteve um registo 
de 47,65% dos votos e quatro manda-
tos, contra três do movimento Pela Nos-
sa Terra. Em entrevista ao Empresas+®, 
o recém autarca explica que o projeto 
proposto em campanha foi um “projeto 
de continuidade, com aspetos novos 
que serão introduzidos e que vem nessa 
linha da continuidade. Temos de resol-
ver o problema de abastecimento de 
água, sobretudo porque no ano passado 
fomos abrangidos pela seca, embora te-
nhamos conseguido controlar a situa-
ção, apenas com algumas falhas pon-
tuais. O nosso objetivo passa portanto, 
por resolver o problema da água e como 
tal, propusemo-nos aumentar a capaci-
dade de reserva junto à captação no rio 
Vouga estando neste momento os estu-
dos já a decorrer. Em 2019 esperamos 
ter o problema resolvido”.

No que diz respeito à capacidade de in-
vestimento, o autarca esclarece que a 
Câmara Municipal de Sátão tem uma 
conjuntura financeira devidamente orga-
nizada, utilizando como exemplo, os 
concursos de obra promovidos: “Somos 
bons pagadores e temos capacidade de 

endividamento, e prova disso verifica-se 
quando temos obras em concurso, uma 
vez que recebemos sempre uma enorme 
quantidade de concorrentes”, revela.
Um assunto que não passa em claro pa-
ra o autarca prende-se com a descentra-
lização de competências, uma medida 
política que acrescentará responsabili-
dades às autarquias, que anteriormente 
pertenciam ao poder central. Para Paulo 
Santos este tema é preocupante uma 
vez que “existe o receio de que essas 
competências venham sem o devido 
apoio financeiro. Como concelho do inte-
rior, nós não rejeitamos nenhum tipo de 
responsabilidades, seja na educação, 
seja na saúde, mas não é sustentável 
atribuir-nos responsabilidades, sem o 
competente apoio financeiro que nos 
permita dar resposta às mesmas”.

Fomento empresarial
Uma importante preocupação do autar-
ca centra-se na necessidade de fixar as 
pessoas no concelho, evitando a deser-
tificação. “Neste mandato vamos procu-

Assumindo um projeto político de continuidade, Paulo Santos foi 
o vencedor das eleições autárquicas de 2017, no concelho de 

Sátão. Apesar de ser o seu primeiro mandato, Paulo Santos faz 
parte há já vários anos do executivo do Partido Social Democrata 

(PSD), que gere a Câmara Municipal de Sátão. Agora como 
presidente, o objetivo passa por manter o equilíbrio financeiro e 

investir em projetos que permitam proteger a população sénior e 
ao mesmo tempo fixar os jovens e as famílias no concelho. 

Apostar no crescimento empresarial, é uma das estratégias para 
desenvolver Sátão e fazer de si uma referência regional.

O melhor para Sátão
MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Paulo Santos
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“SOMOS BONS 
PAGADORES  
E TEMOS CAPACIDADE 
DE ENDIVIDAMENTO, 
E PROVA DISSO 
VERIFICA-SE QUANDO 
TEMOS OBRAS  
EM CONCURSO,  
UMA VEZ QUE 
RECEBEMOS SEMPRE 
UMA ENORME 
QUANTIDADE DE 
CONCORRENTES”

Novo autarca



rar criar motivos para que as pessoas 
que vivem em Sátão se mantenham na 
terra, cativando ao mesmo tempo pes-
soas que venham de fora. Nesse sentido 
criámos uma zona industrial que está 
dotada de todas as infraestruturas e já 
começamos a vender terrenos para se-
rem implantadas empresas. Queremos 
dar condições para atrair empresários 
ao concelho, fixando também as pes-
soas”, reforça Paulo Santos.
Ainda a propósito do investimento em-
presarial, o executivo definiu uma políti-
ca que se prende com a isenção da der-
rama. O novo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sátão considera que esse im-
posto tem algum peso e a sua isenção 
poderá ser uma forma de atrair os em-
presários a instalarem-se no concelho. 
“Encontra-se em fase de execução um 
regulamento que visa criar incentivos 
fiscais para que essas mesmas empre-
sas venham. Queremos isentar o IMI, 
por um determinado período de tempo, 
as empresas que se fixarem no conce-
lho, e, embora saibamos que o Governo 
vai tirar aos municípios o poder de isen-
tar este imposto, acreditamos que irão 
permitir, em determinadas circunstân-
cias, que essa isenção se verifique. Va-
mos pedir a isenção de cinco anos para 
as empresas que aqui e se instalam e ao 
mesmo tempo vamos isentar as empre-
sas das taxas urbanísticas. Na nova zo-

na industrial, vendemos o terreno a um 
preço baixo, quase simbólico, caso as in-
dústrias criem um certo número de pos-
tos de trabalho”, reforça Paulo Santos.

Ir além das responsabilidades
Melhorar a qualidade de vida da popula-
ção é outra das bandeiras deste executi-
vo que entrou em funções em novembro 
de 2017, mantendo um projeto que 
prossegue de mandatos anteriores. No 
setor da educação, a câmara municipal 
assume a sua fatia de responsabilidade, 
tendo inclusivamente construído recen-
temente uma escola do primeiro ciclo e 
iniciado a requalificação da escola de 
primeiro ciclo e pré-escolar de Abrunho-
sa - São Miguel de Vila Boa. Para o presi-
dente da câmara municipal, a grande 
preocupação na educação não são as 
escolas, mas sim a falta de alunos e a 
solução passa novamente pela ideia do 
investimento empresarial. “Para este 
problema da falta de alunos não se 

acentuar temos de trazer as empresas 
para cá. A verdade é que tudo gira à vol-
ta do aspeto económico”.
Pelo respeito com a população mais ve-
lha, o executivo camarário liderado por 
Paulo Santos disponibiliza-se a cumprir 
além daquilo que são as competências 
da autarquia. “Sentimos a obrigação 
pessoal de proporcionar boas condições 
à população sénior e é por isso que te-
mos uma técnica que percorre todas as 
instituições e lares do nosso concelho, 
para ajudar a melhorar as condições de 
vida a pessoas que toda a vida trabalha-
ram e que agora têm de recorrer a lares 
e a centros de dia”.

Arte Barroca
No âmbito turístico um problema diag-
nosticado pela câmara municipal tem 
que ver com a falta de alojamento tem-
porário, embora tenham sido já aprova-
dos vários projetos a nível hoteleiro, no-
meadamente um empreendimento de 

cinco estrelas, constituído por bunga-
lows e um hostel, que está prestes a fi-
car concluído. Se por um lado a falta de 
alojamento é um problema a ser resolvi-
do, por outro lado a presença da arte 
barroca em Sátão é o ex-libris do turis-
mo no concelho. O estilo barroco surgiu 
em Itália no séc. XVIII e foi um movimen-
to que se espalhou por toda a Europa, 
sendo este estilo artístico caracterizado 
pela presença de elementos da Antigui-
dade Clássica, aprimorando o belo e 
despertando o lado emocional do obser-
vador. Sátão é um dos concelhos com 
uma forte presença do barroco, daí ter 
surgido a iniciativa organizada entre a 
câmara municipal e o agrupamento de 
escolas, para a criação de uma Rota do 
Barroco. O ponto alto da presença deste 
estilo está na Capela de Nossa Senhora 
da Esperança, que atrai milhares de visi-
tantes por ano.
Também a biblioteca municipal, a casa 
da cultura e o cinema, são três pontos 
fortes de interesse cultural, com uma 
forte dinâmica de eventos, espetáculos 
e exposições. A rota do míscaro, as fei-
ras de artesanato e do míscaro, a feira 
do livro e as festas da vila são, por sua 
vez, eventos de relevo que traduzem a 
diversidade cultural de Sátão.

“A câmara não é o presidente”
Analisando os números das últimas elei-
ções, Paulo Santos considera que os re-
sultados obtidos nas urnas são o reco-
nhecimento do trabalho levado a cabo 
pelo anterior executivo, uma vez que o 
núcleo base se manteve nesta nova fa-
se. “Agradeço a todos os que confiaram 
nesta equipa e relembro que a câmara 
não é o presidente, somos todos nós no 
executivo. Somos os mesmos de há qua-
tro anos e continuamos a ser a mesma 
equipa de até agora. As pessoas conhe-
cem-nos e esperamos continuar a ser 
dignos da sua confiança”, adianta o pre-
sidente. 

27

Falta de cumprimento 
do poder central
Uma situação que não pode 
deixar de ser transmitida prende-
se pela preocupação com a falta 
de condições nas vias de acesso 
a Sátão. Paulo Santos admite a 
indignação e declara que “esta 
situação é um desprezo deste 
e dos anteriores governos, não 
só para com as gentes de Sátão 
como também para com as gentes 
dos concelhos vizinhos. Existe 
um protocolo para a melhoria da 
N229 que não foi cumprido e, 
neste momento, estamos bem 
financeiramente, estamos a 
crescer e as pessoas não podem 
vir à nossa terra por falta de bons 
acessos. Acrescento ainda que 
vamos executar a variante ao 
Sátão, ligação da N229 – Meã - à 
N329 – Rotunda das Oliveiras, 
Sátão, suportando a câmara todas 
despesas, uma vez que os fundos 
comunitários não são aplicáveis. 
Esta obra tem um duplo objetivo, 
retirar da vila o trânsito de pesados 
e melhorar a acessibilidade da zona 
industrial”.



► Ao contrário da maioria das autar-
quias portuguesas, a Câmara Municipal 
de Barrancos não é presidida por um ho-
mem cuja carreira se centra essencial-
mente na política. João Nunes, de 68 
anos, é licenciado em História e nunca 
esteve diretamente ligado à vida políti-
ca, embora acompanhasse a mesma na 
posição de cidadão. Ainda assim, o novo 
autarca era já uma pessoa reconhecida 
no concelho, com um espírito associati-
vo ativo, chegando a ser diretor do Par-
que Natural do Sudoeste Alentejano (en-
tre 1995-2005) e secretário executivo 
da Comunidade Intermunicipal do Alen-
tejo Litoral (entre 2005-2010). Nomea-
do candidato pelo Partido Socialista, 
João Nunes foi o vencedor das eleições 
autárquicas de outubro de 2017, suce-
dendo a António Terreno, da CDU.
Assumindo a Câmara Municipal de Bar-
rancos na sua primeira grande experiên-
cia política, João Nunes explica, em en-
trevista ao Empresas+®, as grandes 
prioridades que foram definidas no seu 
projeto: “A grande solução para fixar a 
população em Barrancos, é dinamizar a 
economia através da captação de inves-
timento e através da instalação de em-
presas. Para isso temos de aproveitar os 

nossos fatores mais vantajosos e explo-
rar tudo o que são os nossos recursos, 
sejam eles naturais, patrimoniais ou 
gastronómicos. Baseamos a nossa es-
tratégia numa visão turística para o con-
celho. Outra vertente prende-se com o 
apoio a dar às pessoas com carências 
preocupantes. Dessa forma a nossa po-
lítica rege-se pela ação na economia, no 
turismo e no apoio social”.
O novo autarca não deixa de reconhecer, 
ainda assim, algumas limitações relati-
vas à localização geográfica de Barran-
cos. “Temos preocupações permanen-
tes, sabemos bem a nossa localização e 
que estamos a mais de 100 quilómetros 
da capital de distrito, com estradas alta-
mente precárias. Estas limitações difi-
cultam a vida das pessoas, dos empre-
sários e de quem quer aqui trabalhar”, 

explica o presidente, indicando que a 
melhor aposta é virar as atenções, para 
a vizinha Espanha. “Vamos ter de olhar 
para o mercado espanhol. Começámos 
a desenvolver em janeiro um plano, com 
o gabinete de apoio ao empresário, que 
iremos divulgar aos nossos vizinhos es-
panhóis. O mercado em Portugal é difí-
cil, com poucas pessoas e pouco poder 
de compra, as distâncias são grandes e 
as acessibilidades são fracas. Para Es-
panha a situação é totalmente diferente. 
Temos cidades como Mérida, Sevilha e 
Huelva num raio de 150 quilómetros, 
aproximadamente, mas que têm mais 
de 1,5 milhões de habitantes. Já inicia-
mos contactos e vamos ter uma grande 
divulgação do nosso parque empresarial 
e das possibilidades, por exemplo, no 
campo da distribuição. A rede de estra-

das para Espanha é melhor e temos 
muitas expetativas em reverter a atual 
situação e criar novos postos de traba-
lhos e ajudar as pessoas que estão sem 
alternativas. A pressão sobre a câmara é 
grande porque é onde as pessoas vêm 
bater à porta e não é fácil conseguir dar 
resposta. Os apoios esgotam-se, mas as 
necessidades não. Penso que para aju-
darmos a concretizar a nossa estratégia 
precisamos também de um conjunto de 
medidas do Estado que apoiem à fixa-
ção no interior, até de caráter fiscal, pa-
ra lutar contra desertificação”.

Gestão aproximada
Tendo em conta o facto de Barrancos se 
encontrar deslocado dos grandes cen-
tros urbanos, a principal preocupação 
do autarca, quando questionado sobre a 
educação, prende-se com o facto dos 
estudantes a partir do 9º ano, serem 
obrigados a frequentar escolas situa-
das, no mínimo, a 50 quilómetros de dis-
tância para prosseguirem os estudos.  
O atual executivo prepara um reforço de 
apoios a esses alunos, nomeadamente 
a nível de transporte, manuais escolares 
e refeições, para que as despesas na 
educação para as famílias não sejam 
tão pesadas. 
A política social é uma das bandeiras do 
atual executivo camarário de Barrancos, 
e a medida eminente da descentraliza-
ção de competências poderá ser uma 

No Baixo Alentejo, fazendo fronteira com Espanha, encontra-se um dos concelhos com maior riqueza 
natural em Portugal, embora muitas vezes esquecido no meio do interior continental. Com um 

território inserido na Rede Natura, Barrancos é um destino turístico privilegiado para as pessoas que 
se queiram afastar da azáfama da cidade, onde imperam a tranquilidade, a qualidade ambiental, as 

paisagens e a gastronomia tradicional. Para João Nunes, atual presidente da Câmara Municipal de 
Barrancos, o futuro do concelho alentejano passa exatamente pelo aproveitamento destas 

características naturais e patrimoniais, com vista ao desenvolvimento económico e aumento da 
atratividade, numa altura em que a desertificação e o desemprego são uma realidade.

Afirmar Barrancos
MUNICÍPIO DE BARRANCOS

João Nunes
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Novo autarca



forma do executivo conseguir atuar de 
forma aproximada nas principais ques-
tões sociais do concelho, tanto na edu-
cação, como na saúde. Ainda assim, o 
autarca alerta para o facto de que “mui-
tas vezes essa descentralização não se 
faz por outra razão sem ser porque nas 
autarquias existe muita gente a traba-
lhar. Eu sou a favor da descentralização 
mas também sou a favor de que venha o 
pacote financeiro e de apoio que nos 
ajude. Não temos problemas em gerir 
espaços e pessoas, porque temos meios 
para o fazer, mas não gostaríamos que 
só fossem descentralizadas competên-
cias e não os meios de apoio, porque 
sem eles não há possibilidades de exe-
cutar um melhor serviço”.
Independente das competências delega-
das à autarquia, João Nunes garante 
uma gestão de proximidade com a popu-
lação de Barrancos. O autarca deixa in-
clusivamente uma garantia de dedica-
ção da parte de todo o seu executivo, 
que tem a obrigação de “saber ouvir, in-
terpretar e concretizar as promessas fei-
tas em campanha eleitoral. Se o nosso 
foi o programa eleitoral mais votado, é 

porque a população sentia a necessida-
de de recorrer a uma alternativa, de re-
cuperar algumas das suas apetências, 
esperanças e como tal vamos seguir 
com o nosso guião, que é o plano eleito-
ral estabelecido em campanha. Nunca 
trabalhámos em política. Como é a pri-
meira vez temos ainda uma perspetiva, 
talvez ingénua, mas de cumprimento 
com o que prometemos. A arte da políti-
ca é a arte de servir as pessoas e deve 
ser dignificada. Com a nossa chegada ao 
poder, queremos que a população possa 
também participar no seu futuro. A meto-
dologia de abordagem aos temas mais 
profundos, queremos que seja aberta ao 
público, com cidadania e participação”.

Manter a identidade 
do concelho
Como explicado anteriormente, a condi-
ção natural e patrimonial de Barrancos 
é uma das principais apostas do novo 
executivo para promover o concelho e fo-
mentar a economia. “Num mundo tão 
caótico e agitado, há um conjunto de 
vantagens que nós oferecemos que é a 
qualidade vida, a tranquilidade, a escas-
sa poluição, as boas paisagens e a boa 
gastronomia. Estamos na Rede Natura, 
com valores patrimoniais, temos um 
centro urbano bem cuidado com um 
conjunto de recursos turísticos que nos 
podem de facto ajudar a crescer, a de-
senvolver, e a ter mais dinheiro para as 

famílias”, explica João Nunes a propósi-
to da importância turística do concelho. 
A cultura assume também um papel fun-
damental interligado com o turismo, 
uma vez que é a representação da iden-
tidade de Barrancos e do Alentejo. A di-
namização do espaço museográfico e a 
recuperação da fortaleza medieval de 
Noudar, são dois campos de atuação do 
executivo, de forma a reforçar a imagem 
cultural de Barrancos. “Queremos dina-
mizar a fortaleza para servir os interes-
ses locais, mostrando o nosso legado.  
É um sítio emblemático que temos de di-
namizar. É o único monumento nacional 
que temos. Teremos também de nos 
aproximar do património natural, dos si-
nais do homem, que nos foram deixando 
e aproveitar a nossa ligação íntima com 
a natureza”. De maneira a conseguir 
uma melhor simbiose entre a natureza, 
o turismo e a cultura, o atual executivo 
está atualmente a preparar um conjunto 
de projetos integrados que permitam 
identificar as diferentes espécies raras 
de animais da região, localizá-las e pre-
parar rotas e percursos pedestres, que 
envolvam esse ambiente natural. O au-
tarca conclui, afirmando ainda que “de-
vemos tirar o melhor partido de todos os 
nichos turísticos e o nosso turismo de 
natureza é muito rico. Devemos ser ca-
pazes de potencializar todos os cami-
nhos possíveis, para elevar o nosso con-
celho”, termina. 
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“SE O NOSSO FOI O PROGRAMA ELEITORAL MAIS 
VOTADO, É PORQUE A POPULAÇÃO SENTIA A 
NECESSIDADE DE RECORRER A UMA ALTERNATIVA, 
DE RECUPERAR ALGUMAS DAS SUAS APETÊNCIAS, 
ESPERANÇAS E COMO TAL VAMOS SEGUIR COM 
O NOSSO GUIÃO, QUE É O PLANO ELEITORAL 
ESTABELECIDO EM CAMPANHA”



► Vencedor das últimas eleições autár-
quicas, António Vilela assume uma vez 
mais a presidência da Câmara Municipal 
de Vila Verde, onde se encontra desde 
2009. Em entrevista ao Empresas+®, o 
autarca faz um balanço da política cama-
rária e explica o seu projeto para os próxi-
mos quatro anos: “O concelho de Vila Ver-
de tem crescido exponencialmente a nível 
de infraestruturas básicas e sociais, so-
bretudo no aspeto da educação. No cam-
po empresarial, durante o último mandato 
nasceram 585 novas empresas. É um 
crescimento acima da média nacional. Pa-
ra os próximos quatro anos definimos uma 
linha estratégica de continuidade, basea-
da num crescimento sólido, que se centra 
na atração de investimento”.
Uma preocupação prioritária para este no-
vo mandato centra-se na melhoria das in-
fraestruturas básicas de saneamento, 
com investimentos sobretudo no que à re-
de em baixa diz respeito. Nas redes de ar-
mazenamento e distribuição de água, o 
processo já atingiu o nível de excelência. 

“Este ano tivemos o verão mais quente de 
sempre e não tivemos falhas de água. As 
nossas reservas hidráulicas estão contro-
ladas, além de que fizemos um grande tra-
balho na área da captação e também da 
distribuição de água, conseguindo satisfa-
zer até este momento todas as necessida-
des da população a este nível. Algumas 
áreas do concelho têm sistemas locais 
que precisam de ser melhorados e quere-
mos a médio prazo concretizar esse obje-
tivo” complementa.

“Concelho 100% dotado 
das melhores infraestruturas 
escolares”
Uma das bandeiras do trabalho executado 
por este executivo camarário prende-se 
com os investimentos no setor da educa-
ção, nomeadamente ao nível da requalifi-
cação das infraestruturas. O autarca asse-
gura que até ao final do mandato, todas as 
obras na área da educação estarão con-
cluídas. Importa destacar que todas as 
obras que se referem ao pré-escolar e pri-
meiro ciclo do ensino básico já estão fina-
lizadas desde 2015, sendo que os proje-
tos que estão por terminar são de escolas 
cuja responsabilidade é do Estado, mas 
que a Câmara Municipal de Vila Verde de-
cidiu alocar verbas próprias e de fundos 
comunitários para as requalificar, “Fize-
mos um protocolo com o Ministério da 
Educação para que o Município execute 
as obras de requalificação das escolas 
E.B. 2,3 de Vila Verde e da Vila de Prado. 
Nestes investimentos vamos substituir o 
papel do Estado e assim o concelho fica 

100% dotado de infraestruturas educati-
vas de alta qualidade”.
O Município de Vila Verde apresenta ainda 
um plano de regeneração urbana, com 
forte impacto nos principais centros popu-
lacionais, com destaque para a sede do 
concelho e a Vila de Prado. Ao nível da efi-
ciência energética, e novamente através 
dos fundos comunitários, está em vias de 
ser aprovada uma candidatura que vai 
contribuir para uma melhor eficiência 
energética em alguns edifícios públicos e 
no sistema de iluminação pública com 
energias alternativas e novas tecnologias.
Um dos problemas que o município en-
frentou do ponto de vista do investimento, 
foram os atrasos do plano de apoio finan-
ceiro do programa Portugal 2020.
“Apesar das limitações, conseguimos fa-
zer um trabalho atempado e asseguramos 
já alguns investimentos em áreas como a 
da mobilidade sustentável. Temos já em 
curso um processo de criação de várias ci-
clovias urbanas, nos centros urbanos de 
Vila Verde, da Vila de Prado e vamos tam-

bém participar num projeto de construção 
de uma ecovia ao longo dos Rios Cávado e 
Homem, que vai desde Esposende até Es-
panha”.

Novos desafios
Relativamente aos novos desafios para es-
te último mandato, o tema da descentrali-
zação de competências assume aqui um 
importante destaque. No entender do au-
tarca, a situação que ocorreu no setor da 
educação no concelho foi a prova da rece-
tividade do município em relação a estas 
novas responsabilidades. “Aceitar requali-
ficar duas escolas do Estado, onde não 
precisávamos de gastar dinheiro nenhum, 
demonstra bem a nossa mentalidade. 
Nessa medida assumimos uma responsa-
bilidade pertencente ao poder central. Uti-
lizamos um teto de fundos comunitários de 
850 mil euros para cada escola e paga-
mos o restante com receitas próprias, sen-
do que cada requalificação custará cerca 
um milhão e quatrocentos mil euros”. Ain-
da assim, o autarca não deixa de frisar que 

O Município de Vila Verde é atualmente uma das autarquias de 
destaque na região do Cávado e um dos destinos de eleição 

para o turismo rural. António Vilela assumiu, após a vitória nas 
eleições autárquicas de outubro, aquele que será o seu último 

mandato, depois de vários anos na presidência deste 
município minhoto, “Este mandato irá representar um novo 
ciclo para o concelho de Vila Verde, uma vez que o projeto 

iniciado terá continuidade nos próximos mandatos, com vista 
a fazer a ponte para a nova geração.”

O começo de um novo ciclo 
para Vila Verde

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

António Vilela
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“é necessário ser cauteloso quando nos 
transferem competências, porque elas de-
vem ser acompanhadas de um envelope fi-
nanceiro que permita depois dar conta das 
mesmas e exercê-las com qualidade”.
Para António Vilela, ser autarca por si só, 
é sempre um desafio constante, até por-
que, neste cargo, as surpresas estão 
sempre a acontecer. No entanto, “sabe-
mos que temos já um leque de investi-
mentos considerável para realizar, sobre-
tudo para infraestruturas fundamentais e 
temos o desafio de colocar no território 

esse investimento. Temos uma taxa de 
desemprego a baixar e isso já é bom para 
o concelho, mas mesmo assim queremos 
atrair mais pessoas e apoiar os jovens. Já 
temos mecanismos muito assertivos nes-
se sentido, quer para estudantes, quer 
para os jovens que se queiram fixar no 
concelho, com a isenção de pagamento 
de taxas urbanísticas para a construção 
da sua casa no concelho de Vila Verde. 
Queremos que sintam que aqui têm uma 
qualidade de vida superior a outros terri-
tórios. Vila Verde tem de estar num pata-

mar que ofereça opções de qualidade de 
vida, empregos, saúde e lazer”.

Valorizar o melhor 
de Vila Verde
Vila Verde é um dos destinos emergentes 
ao nível do turismo cultural e de natureza. 
Aproveitando esse benefício geográfico, o 
desenvolvimento turístico tem sido uma 
aposta deste executivo nos últimos man-
datos. Um dos grandes projetos que distin-
gue o município no âmbito turístico é o co-
nhecido evento “Namorar Portugal”.

“O Mês do Romance, tem ações durante 
todo o mês de fevereiro, sendo o dia 14 de 
fevereiro o ponto alto das comemorações 
com a Gala Namorar Portugal que consis-
te num desfile/concurso internacional de 
criadores de moda e um programa cultural 
associado.”
O Município de Vila Verde registou a mar-
ca Namorar Portugal, através da qual os 
parceiros já têm milhares de produtos a 
ser comercializados por todo o país e por 
todo o mundo. As tradições rurais e a gas-
tronomia assumem uma importância 
particular no concelho e é aqui que se 
destacam a Festa das Colheitas e a ini-
ciativa Na Rota das Colheitas, que anual-
mente de agosto a novembro, promovem 
o bom nome das freguesias vilaverden-
ses, com demonstrações de artes e ofí-
cios ancestrais que o Município de Vila 
Verde quer salvaguardar. São exemplos 
desta programação a desfolhada, a ma-
lhada de centeio, a pisada de uvas, a fes-
ta do caldo do pote, a espadelada do li-
nho, o festival da broa de milho caseira e 
a malhada de feijão, entre outros.
A nível desportivo, os últimos anos assu-
miram um forte protagonismo com a reali-
zação do Europeu e da Taça do Mundo de 
Maratonas de Canoagem em 2016, e em 
2018 Vila Verde irá acolher o maior evento 
desportivo da sua história, o Campeonato 
Mundial de Maratona em Canoagem, no 
rio Cávado.

Acreditar nas pessoas 
de Vila Verde
Depois da campanha política, António Vi-
lela realça a força dos vilaverdenses, que 
mais uma vez demonstraram a confiança 
neste executivo. “A nossa campanha foi 
esplêndida. Fizemos tudo na base da ver-
dade, falando sempre bem do concelho, 
das pessoas e apresentamos o nosso 
projeto, com uma estratégia de desenvol-
vimento global para todo o concelho”. 
Com uma vitória irrefutável de 51,97% 
dos votos, o autarca reeleito deixa uma 
palavra de apreço a todos os vilaverden-
ses: “Gostava de deixar uma mensagem 
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de agradecimento sobretudo pela con-
fiança. Deixo também uma palavra de 
apreço para as pessoas das instituições 
que fazem um trabalho extraordinário. 
Temos gente que se dedica muito ao mu-
nicípio através das instituições. Vila ver-
de tem uma das melhores redes de ação 
social do país, com infraestruturas de al-
ta qualidade para crianças, jovens e ido-
sos, que funciona com uma dinâmica de 
parceria extraordinária com a câmara e 
juntas de freguesia”.

O começo de um novo ciclo
Uma das questões que frequentemente 
está em cima da mesa das autarquias é 
a questão da transparência. Há oito 
anos na presidência da Câmara Munici-
pal de Vila Verde e iniciando o mandato 
de transição para a próxima geração, o 
autarca explica a importância de uma 
política clara e honesta.
“Sempre fui muito adepto da transpa-
rência, até porque a mesma ajuda a 
criar uma ideia diferente da política, 
uma vez que é atribuída uma nota nega-
tiva à ação política, e sobretudo aos po-

líticos, no critério da honestidade. As 
pessoas não percebem que este é um 
trabalho de grande responsabilidade 
que exige tomar decisões todos os dias 
e é nesse sentido que acredito que deve 
haver abertura entre a autarquia e os ci-
dadãos, para que estes entendam o 
exercício destes cargos. A nível pessoal 

não me posso queixar, uma vez que 
sempre tive todo o apoio da população 
local, que acreditou em mim ao longo 
deste oito anos e mantiveram esse voto 
de confiança para um último mandato”.
Relativamente ao mesmo, o autarca ga-
rante que não se trata do fim de um ci-
clo, mas sim o início de um outro.  

“Este projeto é muito abrangente para 
quatro anos apenas e o PSD tem bons 
quadros, tem jovens responsáveis e com 
muita qualidade profissional, que permi-
tem garantir que o mesmo continue de-
pois de 2021. Este ano iniciamos um no-
vo ciclo de crescimento e de afirmação 
para Vila Verde”. 
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Principais Eventos 
a decorrer em Vila Verde 
no ano 2018
• Namorar Portugal e Fevereiro, 
Mês do Romance – fevereiro
• Festa Concelhia - Santo António 
– junho
• Bienal Internacional de Arte 
Jovem - julho
• Na Rota das Colheitas – primeiro 
fim de semana de agosto até ao 
último de novembro
• Campeonato do Mundo de 
Maratona de Canoagem - setembro
• Festa das Colheitas – Feira 
Mostra de Produtos Regionais – 
outubro



► Fafe é conhecido como um município 
financeiramente saudável, equilibrado e 
estável. No entanto, no momento em que 
Raúl Cunha assumiu a presidência, em 
2013, encontrou algumas situações que, 
segundo o autarca, não eram de fácil re-
solução. “Assumimos compromissos do 
anterior executivo que nos coube a nós 
resolver. Falamos de dívidas na ordem 
dos seis milhões de euros. Fizemos isso 
tranquilamente sem destruir as finanças 
locais da autarquia. Sempre tivemos as fi-
nanças equilibradas e continuamos a 
ter”, afirma.

A CONTINUIDADE  DE UMA APOSTA 
NA EDUCAÇÃO E NA AÇÃO SOCIAL
O atual presidente da Câmara Municipal 
de Fafe assumiu as funções de vereador 
com o pelouro da Ação Social entre 1997 
e 2005, daí a sua especial atenção no 
que respeita aos setores da educação e 
da ação social. “Na altura, lancei e orga-
nizei o Serviço Social na autarquia que, à 
data, não existia. Temos uma preocupa-
ção muito grande com esta área”, afirma 
Raúl Cunha, atenção essa que não está 
centrada apenas na terceira idade, mas 
em todas as faixas etárias da população 
que atravessa maiores dificuldades. 
Recuando ao mandato anterior, em que o 
autarca reconhece como um período eco-
nomicamente difícil para o país com a 
chegada da troika, Raúl Cunha recorda 
as medidas estabelecidas para amorte-
cer os impactos causados na vida da po-
pulação e que ainda hoje se mantêm. 
“Temos vários programas de apoio social, 
como o programa de apoio à renda, a 
concessão de bolsas de estudo a estu-
dantes do ensino superior e o programa 
para a melhoria e recuperação de habita-

ções de famílias carenciadas. Para além 
disso, criámos também um fundo perma-
nente de emergência social. Temos ou-
tros programas também de cariz educa-
cional, como o Ser Solidário, e de apoio à 
saúde, como o programa de transportes 
ambulatórios e de apoio aos cuidadores. 
Neste momento, encontra-se também 
em fase de concurso o processo de re-
qualificação do Bairro Social da Cumieira, 
um bairro social composto por 239 habi-
tações, que estava muito degradado e 
que carece de obras de requalificação ur-
gentes”, revela Raúl Cunha.
Por outro lado, e com a mesma atenção e 
dedicação, surge a intervenção no setor 
da educação. Aqui, o apoio debruçou-se 
em duas vertentes distintas. A primeira 
esteve relacionada com a intervenção so-
bre o edificado e a segunda sobre a co-
munidade escolar. 
Para alcançar o sucesso escolar, é essen-
cial termos melhores condições nos edifí-

cios de ensino. “Conseguimos, neste sen-
tido, apoios comunitários para intervir 
nos dois grandes centros de ensino do 
concelho, a Escola Secundária de Fafe e 
o Centro Educativo Professor Carlos Tei-
xeira. Estas escolas acolhem no total cer-
ca de 2400 alunos. Num investimento 
que ascende os oito milhões de euros, as 
empreitadas que estão já a decorrer, 
compreendem a ampliação e a requalifi-
cação das unidades existentes, que en-
tendemos ser muito importante para to-
da a comunidade escolar.
Comparticipado igualmente com os fun-
dos europeus e com o apoio do Governo, 
construímos no anterior mandato, o Cen-
tro Educativo Montelongo que integra 321 
alunos do pré-escolar e primeiro ciclo.
Com instalações novas, os projetos edu-
cativos são diferentes e os alunos podem 
ser melhor sucedidos. Pais, alunos, pro-
fessores e funcionários podem abraçar 
projetos complementares e estimular vá-

Raúl Cunha assume pela segunda vez a presidência da Câmara 
Municipal de Fafe. Em conversa com o Empresas+® revela os seus 

projetos para o futuro do concelho, os segredos que a cidade 
esconde e tudo quanto tem para oferecer. O objetivo é continuar 

com um mandato de sucesso atendendo às necessidades 
essenciais do Município, mas acima de tudo das pessoas.  

O sucesso do executivo tem vindo a revelar-se notório e é nesse 
sentido que o autarca pretende continuar.

PELO DESENVOLVIMENTO DE FAFE
MUNICÍPIO DE FAFE

Raúl Cunha
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rias atividades junto das nossas crianças 
para que elas atinjam patamares de exce-
lência”, afirma o presidente da câmara.
Não menos importante que a intervenção 
nas instalações de ensino é o combate 
ao insucesso escolar no concelho de Fa-
fe. Daí a Comunidade Intermunicipal do 
Ave ter adotado um projeto denominado 
de “Projeto Integrado de Combate ao In-
sucesso Escolar” que possuí diversas 
ações de apoio à qualidade do ensino. 
Esse projeto está essencialmente voltado 
para “as interações de estilo e reúne pro-
fessores e psicólogos, cujo objetivo é 
multiplicar o seu conhecimento e espa-
lhá-lo pelas escolas do município e pelos 
restantes municípios do Ave”, revela.

“SOU UM REGIONALISTA”
O atual presidente da Câmara Municipal 
de Fafe assume-se um regionalista e afir-
ma: “Sempre acreditei e portanto não 
sendo possível fazer a regionalização, no 
mínimo descentralizar.” No entanto e à 
semelhança da maioria dos autarcas, 
Raúl Cunha defende uma transferência 
de competências do Governo para os mu-
nicípios e das autarquias para as fregue-
sias, desde que essa mesma transferên-
cia se faça acompanhar dos meios finan-
ceiros essenciais. “Claro que descentrali-
zar não significa centralizar de novo nou-
tro sítio. Não queremos uma centraliza-
ção mais de perto. Para mim, descentra-
lizar significa transferir competências e 
meios. Dou o exemplo da saúde. Eu as-
sisti a fenómenos de alegada descentra-
lização que não vieram acompanhados 
de meios e apoios, e acabou por vir com-
plicar ainda mais o processo. Tem que 
haver confiança nos vários órgãos da ad-
ministração”, defende o presidente. 
Nesse seguimento, a nível local, o autar-
ca tendo vindo a promover nos últimos 
anos a transferência de competências 
para as juntas de freguesia. Aliás, reco-
nhece-se como o autarca que “mais 
transfere recursos e competências para 

as freguesias. Temos protocolos de trans-
ferências na área da educação, dos 
transportes de crianças, do apoio à famí-
lia e também nas limpezas de vias e ma-
nutenção de espaços verdes. 
A diferença aqui está no facto de transfe-
rirmos competências, mas também os re-
cursos necessários para que haja uma 
descentralização”, explica. 

MAIS ÁGUA E SANEAMENTO
Questionado pelo Empresas+® sobre o 
estado atual da rede de abastecimento 
de água e saneamento, Raúl Cunha ad-
mite que existe um atraso visível no Mu-
nicípio de Fafe e afirma que o investi-
mento nestas áreas é essencial. “Quan-
to ao abastecimento de água, aposta-
mos na continuidade do investimento 
que está a decorrer, avaliado em cerca 

de um milhão de euros”, refere. Ainda 
no que se refere ao abastecimento de 
água, será necessário, a curto prazo, de-
cidir quanto à possibilidade de prolongar 
o contrato existente com a Indáqua, en-
tidade que em Fafe, tem concessionado 
o fornecimento de água em baixa há 
mais de 20 anos.
Quanto ao saneamento, Fafe integra a 
parceria que constitui com o Estado e as 
Águas do Norte, tendo já efetuado um in-
vestimento de cerca de dois milhões de 
euros em redes de saneamento, sendo 
certo que nesta área ainda há muito para 
fazer. Desta forma vamos continuar a in-
vestir neste setor, estando projetados 
cerca de três milhões de euros a concre-
tizar brevemente”, afirma o presidente. 
Quando o executivo liderado por Raúl 
Cunha tomou posse em 2013, e face à si-

tuação empresarial do concelho, houve a 
necessidade de proceder a uma mudan-
ça clara de atitude da autarquia, a come-
çar pela forma como se olha para os em-
presários. “Para nós, os empresários são 
amigos e parceiros e não podemos olhar 
para eles com desconfiança. Por isso, in-
terviemos, ao longo do mandato, sobretu-
do na desburocratização. Colocámos 
‘vias verdes’ em funcionamento e procu-
ramos apoiar todos os projetos, cada um 
à sua maneira. 
No mandato anterior, tivemos alguns pro-
blemas graves provenientes da conjuntu-
ra económica do país, nomeadamente 
uma taxa de desemprego elevada. Nesse 
contexto, demos um importante contribu-
to para a criação de um contact center da 
Altice que gerou, à data, cerca de 300 
postos de trabalho. Com isto foi possível 
fixar pessoas e dinamizar a economia do 
concelho, porque impulsionou a criação 
de outros negócios à volta do espaço”, 
conta o autarca.
Tão importante quanto a captação de in-
vestimento é a capacitação dos empresá-
rios, dando-lhes formação para promove-
rem o empreendedorismo. “Temos um 
contrato com uma empresa que dá for-
mação a empreendedores, ajuda na ela-
boração de planos de negócios, desen-
volve os projetos em conjunto com os in-
teressados, apoia-os junto das entidades 
bancárias, entre vários outros apoios ne-
cessários. 
Estamos a trabalhar no processo de re-
qualificação da Zona Industrial do Socor-
ro, que tem já bastantes anos, e precisa 
de ser melhorada e modernizada. 
Encontra-se em concurso o processo de 
construção do Nó de acesso à Zona In-
dustrial de Arões e pretendemos ainda 
criar, durante este mandato, uma nova 
Zona Industrial que irá fazer fronteira 

Escola Prof. Carlos TeixeiraEscola Prof. Carlos Teixeira

Escola Secundária de FafeEscola Secundária de Fafe
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“CLARO QUE DESCENTRALIZAR NÃO SIGNIFICA 
CENTRALIZAR DE NOVO NOUTRO SÍTIO. NÃO 
QUEREMOS UMA CENTRALIZAÇÃO MAIS DE 
PERTO. PARA MIM, DESCENTRALIZAR SIGNIFICA 
TRANSFERIR COMPETÊNCIAS E MEIOS”



com a Zona Industrial de Felgueiras, on-
de a área do calçado é uma aposta muito 
forte”, revela Raúl Cunha.
No que ao turismo diz respeito, o presi-
dente da Câmara Municipal de Fafe dá 
conta de que existia, aquando a sua che-
gada em 2013, uma empresa municipal 
de turismo, a NaturFafe. Por consequên-
cia do resgate financeiro encetado pela 
troika, que motivou alguns cortes radi-
cais na gestão pública, o Município foi 
forçado a encerrar a NaturFafe ficando 
assim sem “uma ferramenta muito im-
portante que nos apoiava muito na área 
do turismo”, nota o edil. 
“Mantivemos os nossos eventos âncora e 
trouxemos de volta o Rally de Portugal a 
Fafe. Criámos ainda mais dois eventos de 
referência no concelho e no país: o ‘Festi-
val da Vitela Assada à moda de Fafe’, que 
se realiza em setembro, e ainda um outro 
evento muito interessante, que acontece 
em Abril, o ‘Terra Justa – Encontro Inter-
nacional de Causas e Valores da Humani-
dade’. É uma oportunidade que aprovei-
tamos, pegando no conceito que tanto 
caracteriza os fafenses como sendo 

amantes da justiça e utilizando-o para 
trazer ao debate público causas e valores 
importantes da sociedade atual. O Terra 
Justa é um evento que pretende homena-
gear pessoas e entidades que, ao longo 
da sua existência, se dedicaram a ajudar 
os outros e trabalhar para um mundo me-
lhor”, explica Raúl Cunha.

O autarca considera ainda que deve ser 
dada a continuidade ao desenvolvimento 
do turismo, porque tem muito peso na 
economia e a câmara municipal tem feito 
um esforço exemplar nesse sentido. 
“Apostamos numa política de eventos e 
isso é uma ferramenta importante para o 
nosso desenvolvimento. Temos tornado 

Fafe um concelho mais conhecido, o que 
tem feito com que as nossas casas de tu-
rismo rural beneficiem com isso, estando 
quase sempre ocupadas. Fomos escolhi-
dos para eventos que nada têm a ver com 
a autarquia como é exemplo o Congresso 
Nacional da Liga de Bombeiros Portugue-
ses, A Exposição Nacional e Pré-Olímpica 
de Columbofilia, a Abertura Regional do 
Ano Escutista, uma série de eventos que 
nos levam a crer que estamos a ser reco-
nhecidos”, nota.

MENSAGEM
“É um privilégio poder dedicar esta fase 
da minha vida ao município ao mesmo 
tempo que chego ao fim do meu percur-
so profissional em Fafe. Dediquei a mi-
nha vida aos fafenses, durante mais de 
30 anos, e poder dedicar-me e dar o 
meu contributo para que em Fafe se viva 
melhor e que os fafenses possam ter um 
orgulho ainda maior na nossa terra, na 
minha terra, é um privilégio. Espero tra-
zer melhores condições e uma vida me-
lhor a esta população, assim nos deixem 
trabalhar”, termina.  
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► Local de pertença do célebre pintor 
naturalista José Malhoa, Figueiró dos Vi-
nhos é um dos destinos com maior rique-
za cultural no distrito de Leiria, destacan-
do-se não apenas a casa do pintor, mas 
também toda uma dinâmica cultural que 
está intrínseca em todos os figueiroen-
ses. No entanto, em contraste com todo o 
património, Figueiró dos Vinhos não con-
seguiu acompanhar a evolução dos tem-
pos, sobretudo no que diz respeito à ativi-
dade empresarial e outros processos bá-
sicos, como por exemplo o saneamento, 
muito por culpa da instabilidade financei-
ra que a autarquia atravessava. Foi preci-
samente para inverter a tendência desta 
situação que, em 2013, Jorge Abreu se 
candidatou à presidência da Câmara Mu-
nicipal de Figueiró dos Vinhos, onde saiu 
vencedor, sendo reeleito novamente qua-
tro anos depois, com base na sua política 
de responsabilidade e de combate à divi-

da camarária. Em entrevista ao Empre-
sas+®, o autarca explica de que forma se 
procedeu a estratégia de regularização fi-
nanceira. “Em 2013, a câmara municipal 
estava com uma dívida na ordem dos se-
te milhões e meio de euros, um valor que 
temos vindo a pagar, dívida essa herdada 
do executivo anterior ao meu”. Para pa-
gar o capital e os juros à banca, desem-
bolsamos um milhão de euros anualmen-
te de maneira a colmatar a dívida em se-
te anos, sendo que atualmente restam-
-nos apenas três anos de pagamento. Pa-
ralelamente a este pagamento faseado, 
iniciámos alguns investimentos no conce-
lho, uma vez que a nível de algumas in-
fraestruturas, Figueiró dos Vinhos apre-
senta algumas debilidades. Como muni-
cípio pequeno que somos, os fundos co-
munitários são da importância máxima 
para nós e estamos a ser muito criterio-
sos nas candidaturas que estamos a exe-
cutar, incidindo em áreas absolutamente 
prioritárias, como sejam a educação e o 
desenvolvimento económico.

Promoção 
do envelhecimento ativo
No campo social, a educação e a terceira 
idade foram preocupações fundamentais 
para Jorge Abreu, desde o seu primeiro 
mandato. “Fomos pioneiros na oferta dos 
manuais escolares, muito antes de o Go-
verno lançar essa medida. No meu pri-
meiro mandato oferecemos os manuais 

aos alunos do primeiro ciclo, e atualmen-
te já abrangemos também o segundo ci-
clo”. O autarca salienta a importância do 
trabalho de intervenção nas escolas do 
município no que diz respeito aos equipa-
mentos e às infraestruturas e revela os 
investimentos efetuados durante o pri-
meiro mandato nesse sentido. “Fizemos 
um investimento na requalificação da es-
cola básica de Figueiró dos Vinhos e te-
mos uma candidatura em fase de conclu-

são no âmbito do Portugal 2020 para a 
requalificação de várias escolas nas nos-
sas freguesias, dotando-as de modernos 
equipamentos.
Tal como outros concelhos do interior do 
país, Figueiró dos Vinhos sofre com o fe-
nómeno da desertificação, com uma taxa 
de natalidade cada vez mais reduzida e 
com os jovens a deslocarem-se para ou-
tros pontos mais desenvolvidos do país. 
Com uma população maioritariamente 

Jorge Abreu é o presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos desde 2013, tendo o seu executivo se destacado pela 
recuperação financeira do município e pela regularização da 

dívida ao longo do seu primeiro mandato. Herdando uma câmara 
em claro défice económico, o autarca apostou numa política que 

permitisse a superação dessas dificuldades, sem descurar a 
necessidade de investimento, uma vez que Figueiró dos Vinhos, 

durante a última década, não se desenvolveu como devia, pelo 
menos em comparação com outros concelhos portugueses, 

sofrendo também com o facto de estar localizado no interior, 
numa zona de baixa densidade populacional.

“Colocar Figueiró dos Vinhos 
no rumo certo”

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Jorge Abreu
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envelhecida, a autarquia tem a obrigação 
de proporcionar a melhor qualidade de vi-
da, aos cidadãos seniores do concelho 
bem como às famílias, nomeadamente 
as que têm dependentes a cargo.
O Município de Figueiró dos Vinhos des-
taca-se na área da Ação Social desde lo-
go pela elevada qualidade das IPSS exis-
tentes no concelho, incluindo as fregue-
sias de Aguda e Arega, onde através 
destas são garantidas à população, na 
sua maioria idosa, um conjunto de va-
lências, dessa forma generalizada a to-
do o Concelho, nomeadamente a valên-
cia de Lar, Centro de Dia e Apoio Domici-
liário. A Santa Casa da Misericórdia de 
Figueiró dos Vinhos assegura ainda, as 
valências da Unidade de Cuidados Con-
tinuados e CAO - Centro de Atividade 
Ocupacional para apoio a pessoas que 
apresentem deficiência mental grave e 
profunda e que exibam um elevado nível 
de dependência.
Em 2015, surgiu o Projeto “CLDS 3G – 
Agir Sempre” (Contrato Local de Desen-
volvimento Social), em resultado de um 
trabalho conjunto entre a câmara munici-
pal e a Santa Casa da Misericórdia de  
Figueiró dos Vinhos enquanto entidade 
coordenadora local da parceria que  
viu aprovado um financiamento de  
438.632,88€, abrangendo três eixos 
prioritários: “Emprego, Formação e Quali-
ficação”, “Intervenção Familiar e Parental 
preventiva da Pobreza Infantil” e “Capaci-
tação da Comunidade e das Instituições”. 
O Município de Figueiró dos Vinhos des-
taca-se ainda pelo apoio à recuperação 
de habitação degradada, cujo regula-
mento foi já alterado com o objetivo de 
alargar este benefício a um maior núme-
ro de beneficiários, aplicando regras de 
elegibilidade mais adequadas às caracte-
rísticas das famílias carenciadas do con-
celho, bem como pela existência do Car-
tão Sénior, com claras vantagens para a 
população mais idosa, proporcionando 
apoio na aquisição de medicamentos, ta-
rifas sociais de água e taxas de sanea-
mento, entre outras; auxílio a famílias ca-
renciadas ao nível de vestuário, calçado 
e móveis, através do Armazém Social, 
bem como com a oferta dos Manuais Es-
colares ao 1.º CEB, e já este ano letivo, 
alargada ao 2.º CEB. 

Melhorar o saneamento
Um dos grandes défices de Figueiró dos 
Vinhos prende-se com a questão de sa-
neamento, que apenas cobre cerca de 
30% da área do concelho. “A situação do 

saneamento é muito grave. Somos dos 
concelhos mais deficitários neste aspe-
to, uma vez que aquando do anterior 
quadro comunitário, muitos foram os 
municípios que utilizaram esse dinheiro 
para investir nestas obras, algo que o 
executivo de Figueiró dos Vinhos da altu-
ra não fez. Temos uma situação muito 
complicada para resolver, porque a nos-
sa dívida não nos permite investir sem 
fundos. O que posso garantir é que co-
meçaremos a resolver esta situação, as-
sim que a dívida estiver abatida”, escla-
rece o autarca. 

“Quadro comunitário não 
descrimina positivamente os 
municípios de baixa densidade”
Após um longo período de estagnação a 
nível empresarial, a autarquia de Figueiró 
dos Vinhos entende que desenvolver o 
setor empresarial no concelho é funda-
mental e um dos grandes projetos do Mu-
nicípio passa por dinamizar o parque em-
presarial inaugurado em 2015. Gradual-
mente, através de parcerias e dos fundos 
comunitários a ampliação do parque está 
em execução, havendo inclusivamente 
um conjunto de dez empresas em fase 

de licenciamento e projeto, prestes a in-
gressar no parque empresarial. Também 
uma fábrica desativada de pneus, com 
cerca de 7000 metros quadrados, foi ad-
quirida pela câmara municipal com vista 
à criação de um centro de acolhimento 
empresarial, já aprovado e comparticipa-
do, que pode acolher até sete empresas, 
com o espaço do pavilhão dividido em 
frações do tipo “chave na mão”.
Como já constatado, os fundos europeus 
são de grande importância para o investi-
mento da autarquia, no entanto Jorge 
Abreu não deixa de reportar algumas la-
cunas do programa. “Ao nível da requalifi-
cação de estradas e outras vias, campos 
de grande importância para as autar-
quias, o Portugal 2020 não cobre essas 
necessidades. O 2020 está mais focado 
para os empresários e o investimento pri-
vado, do que para as câmaras. Existe de-
sigualdade entre municípios, e o 2020 li-
mita áreas básicas imprescindíveis, que 
não permitem que os municípios peque-
nos se possam aproximar dos outros e o 
quadro comunitário deveria permitir que 
fosse possível colmatar essa deficiência. 
As limitações ao nível de verbas para rea-
bilitação urbana, são um exemplo claro 
dessa realidade. 
Por outro lado, as comparticipações do 
quadro comunitário, atribui financia-
mentos a 85% e eu sou apologista de 
que algumas viessem a 100%, descrimi-
nando positivamente os municípios com 
maiores atrasos estruturais. Tudo a 85% 
cria novas desigualdades até porque, 
analisando proporcionalmente os muni-
cípios, o objetivo deveria ser o de inves-
tir nos territórios de baixa densidade e o 
do interior, em detrimento do litoral para 
lutar contra a assimetria. No quadro co-
munitário vemos que os projetos de mu-
nicípios grandes, têm outra aceitação 
em relação aos pequenos com menos 
recursos. Os governos deviam zelar pelo 
equilíbrio no desenvolvimento do país”, 
denuncia o autarca.
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Independentemente das limitações do 
2020, a autarquia de Figueiró dos Vi-
nhos já tem em marcha um vasto leque 
de projetos aprovados e apoiados pelos 
fundos comunitários, nomeadamente a 
requalificação da zona empresarial já 
mencionada, da envolvente ao estádio 
de futebol e a reabilitação da Igreja Ma-
triz, associada a um plano de desenvol-
vimento de turismo cultural. Por aprovar, 
mas já candidatado, está a requalifica-
ção do antigo posto aquícola de Campe-
lo, projeto desenvolvido em colaboração 
com a Universidade de Évora.
 
Rota dos Artistas
Região de fortes raízes culturais, o ob-
jetivo estratégico do executivo camará-
rio neste segundo mandato, passa pela 
valorização do espólio do pintor José 
Malhoa, falecido em 1933 em Figueiró 
dos Vinhos. Sobre esta dinâmica, Jorge 
Abreu explica que “temos em Figueiró 
dos Vinhos a casa de residência de Jo-
sé Malhoa, onde funcionava anterior-
mente o posto de turismo”. Retiramos 
de lá este serviço e estamos a adaptar 

a casa, aproximando-a ao conceito de 
Casa Museu. “Queremos atrair turistas 
através do legado deste artista, bem 
como de outros seus contemporâneos 
e com forte ligação a Figueiró, e nesse 
sentido, iremos criar a Rota dos Artis-
tas que se estenderá por várias zonas 
do concelho”.
Figueiró dos Vinhos é tradicionalmente 
um concelho com forte atividade cultu-

ral, devendo-se destacar o Museu e 
Centro de Artes e a Casa da Cultura.

“Continuar a investir”
Reeleito em outubro de 2017 para um se-
gundo mandato, Jorge Abreu não garante 
que este não seja o seu último mandato, 
no entanto, o autarca argumenta que en-
quanto estiver na autarquia, trabalhará 
para “colocar Figueiró dos Vinhos no ru-

mo certo”, uma vez que a razão pela qual 
se candidatou pela primeira vez, deveu-
-se ao facto de que “o Município não esta-
va no bom caminho. Estava endividado e 
sem perspetivas de futuro”. Para o autar-
ca um dos problemas da política deve-se 
ao facto de que as entidades no poder 
tenderem a produzir obra, delegando res-
ponsabilidades do pagamento aos suces-
sores e a sua candidatura surgiu no sen-
tido de criar mudança.
Para concluir, Jorge Abreu reforça que os 
eleitores conhecem a pessoa em quem 
votaram, uma vez que, nas suas palavras, 
“antes da política já tinha sido presidente 
do clube desportivo do concelho e estive 
mais de 25 anos na Santa Casa da Miseri-
córdia, onde comecei como vogal e fiz par-
te entre outros, do projeto de criação da 
Unidade de Cuidados Continuados. Os fi-
gueiroenses conhecem a minha pessoa e 
o meu trabalho. No primeiro mandato con-
seguimos colocar um travão na dívida, 
sem cortar no investimento, sendo que so-
mos ainda assim, um dos municípios da 
nossa dimensão que mais projetos tem 
aprovados pelo Portugal 2020”. 
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► Com um registo de 50,41% dos votos, 
Célia Marques é eleita presidente da Câ-
mara Municipal de Alvaiázere. A autarca 
inicia agora o seu primeiro mandato, ape-
sar de ter assumido as funções de presi-

dente da autarquia nos últimos dois anos, 
em substituição de Paulo Morgado, presi-
dente eleito em 2013. Em entrevista ao 
Empresas+®, Célia Marques garante que 
os projetos para os próximos quatro anos 
de mandato baseiam-se sobretudo na 
continuidade daquilo que definiu como es-
tratégia quando assumiu a presidência do 
Município. “Nós definimos para este man-
dato quatro eixos prioritários no nosso 
compromisso eleitoral. Esses eixos assen-
tam sobretudo numa gestão equilibrada 
das contas, numa proximidade à popula-
ção com uma resposta imediata ao nível 
das suas necessidades sociais e culturais, 
numa forte aposta na dinamização econó-
mica do concelho e queremos apostar 
também na nossa modernização adminis-

trativa”. Relativamente ao terceiro eixo, o 
da dinamização económica, o objetivo 
passa pelo desenvolvimento de uma es-
tratégia já implementada que é o progra-
ma Alvaiázere+. É um projeto que incide 
fundamentalmente em três linhas orienta-
doras: mais investimento, mais emprego e 
mais negócios para o concelho e, embora 
esteja ainda numa fase muito embrionária 
e os resultados ainda não sejam muito vi-
síveis, as perspetivas são positivas.

Um programa comunitário
importante para as autarquias
Enquanto autarca nos últimos dois anos, 
Célia Marques sentiu de perto as dificulda-
des inerentes ao atraso do programa de 
apoio comunitário Portugal 2020 e realça 

a importância do mesmo. “Este é um pro-
grama em que todos os municípios se 
apoiam fortemente porque a maior parte 
das autarquias não tem capacidade finan-
ceira para fazer qualquer tipo de investi-
mento e este é um programa extrema-
mente importante para alavancar um de-
terminado tipo de áreas”. E acrescenta: 
“No caso de Alvaiázere concretamente, 
posso falar por exemplo do saneamento 
básico. Investir neste tipo de infraestrutu-
ras implica uma verba bastante avultada e 
que a autarquia não consegue de forma 
alguma suportar. A inexistência deste tipo 
de obras, em pleno século XXI é, na minha 
opinião, extremamente grave e é frustran-
te não conseguirmos dar esta resposta à 
população. Ainda assim, estamos a traba-

Nas eleições autárquicas de 
2013, o Partido Social 

Democrata – PSD, venceu as 
eleições com um registo de 
57.90% dos votos. O autarca 

então eleito renunciou ao 
cargo de presidente em 2015, 

tendo Célia Marques assumido 
de imediato a presidência do 

Município, dando continuidade 
ao trabalho desenvolvido até 

então. A autarca candidata-se 
pela primeira vez nas últimas 

eleições autárquicas e 
conquista uma nova maioria 

absoluta para o PSD.  
A estratégia para este 

mandato, não difere daquela 
que assumiu quando foi 

empossada em 2015 e baseia-
se sobretudo em quatro eixos 
fundamentais: equilíbrio das 

contas, proximidade à 
população, dinamização 

económica do concelho e 
modernização administrativa.

Projetar Alvaiázere 
no rumo certo

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Célia Marques
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lhar nesse sentido e a tentar dar resposta 
a estas necessidades pelo menos nos nú-
cleos mais urbanos. Sem apoio do 2020 
será muito difícil termos capacidades fi-
nanceiras e para isso teríamos de hipote-
car quase de certeza um ano de trabalho 
da autarquia para fazermos esse tipo de 
investimentos”, nota a presidente. 
Célia Marques acredita que o programa 
está já numa fase avançada e nesse sen-
tido, o Município já submeteu uma série 
de candidaturas. Algumas delas já foram 
aprovadas, outras estão em fase de apro-
vação e outras ainda em preparação para 
serem submetidas. “Temos três candida-
turas para a execução de obras de sanea-
mento básico que iremos submeter agora. 
Temos duas que já foram aprovadas, am-
bas na área do desenvolvimento económi-
co, uma para a instalação de uma plata-
forma empresarial que tem que ver com 
um edifício que iremos recuperar para 
criar um novo polo de fixação de empresas 
e outra está relacionada com a requalifica-
ção e ampliação da Zona Industrial de 
Tróia que se encontra completamente de-
voluta”, revela a autarca. Para além des-
tes, existem ainda outros projetos sinaliza-
dos dentro do PARU (Planos de Ação de 
Regeneração Urbana) para o concelho. 

“Temos alguns projetos materiais mas 
também temos alguns imateriais mais 
concretamente no que se refere à questão 
da valorização e da promoção do nosso 
projeto de empreendedorismo e de dina-
mização do tecido empresarial. Não tem 
visibilidade física mas temos feito uma sé-
rie de atividades relacionadas com isso e 
neste momento podemos dizer que já te-
mos sinalizado três empresas que têm in-
teresse em se fixarem em Alvaiázere. São 
pequenos passos que estamos a dar, mas 
que acreditamos que no futuro trarão re-
sultados positivos”, nota.

Dúvidas em relação 
à descentralização
A descentralização de competências é in-
discutivelmente um tema que está na or-
dem do dia nas mesas dos Municípios. É 
para muitos autarcas um tema controverso 
e as opiniões dividem-se em muitos casos. 
Para Célia Marques este é um tema que a 
preocupa enquanto autarca. “Eu percebo a 
lógica da descentralização de competên-
cias porque nós estamos mais próximos da 
população e temos um maior conhecimen-
to das necessidades da mesma. Contudo, 
não concordo com o modelo como esta 

descentralização vai ser feita. Temos de ter 
a consciência de que as realidades são 
muito diferentes. Por exemplo, ao nível da 
educação, o Município de Alvaiázere faz a 
gestão e todo o trabalho de preparação dos 
centros escolares e ao nível dos recursos 
humanos, parte deles são assegurados pe-
la tutela. Quando existem greves dos fun-
cionários públicos, é a câmara que tem de 
dar a resposta. Depois existe uma série de 
aspetos que são importantes compatibili-
zar e perceber de que forma irão ser coloca-
dos em práticas para não ferir suscetibilida-
des para que consigamos que todos traba-
lhem de forma harmoniosa em prol de um 
bem comum. Preocupa-me sinceramente 
como tudo isto vai ser feito, o que vai envol-
ver, quais os valores associados entre ou-
tros aspetos”.

Valorizar os setores 
primário e secundário
Desde que assumiu a presidência ainda no 
mandato anterior, a autarca valorizou sem-
pre a importância do setor empresarial, co-
mo um forte contributo ao desenvolvimen-
to económico e social do concelho. Mais do 
que valorizar as empresas existentes, para 
Célia Marques é também importante atrair 
novos investimentos para o concelho.  
“O que podemos fazer para que isso acon-
teça é sobretudo estar ao lado das empre-
sas, tentando desburocratizar ao máximo e 
facilitar-lhes a sua atuação. Neste momen-
to, não tenho conhecimento de nenhuma 
autarquia que tenha este sistema que nós 
temos implementado. Nós temos por exem-
plo, taxa urbanísticas a custo zero para as 
empresas que se queiram fixar no nosso 
concelho, damos apoio financeiro às em-
presas que criam determinados postos de 
trabalho mediante alguns parâmetros por 
nós estabelecidos, temos ainda todo o es-
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paço da nossa incubadora de empresas 
que tem uma série de mais-valias, inclusi-
vamente com capacidade de alojamento, 
para que empreendedores de outras geo-
grafias possam desenvolver os seus negó-
cios de Alvaiázere para o Mundo, porque é 
sobretudo nesta fase que as empresas 
mais precisam de apoio. Se nós conseguir-
mos ter uma estrutura que auxilie na cria-
ção de um plano de negócios, na criação 
de uma rede de parceiros que possa ajudar 
em todo o processo de criação, tanto me-
lhor e por isso é que criámos o gabinete de 
apoio ao empreendedor”, adianta.
Num concelho onde a atividade agrícola 
assume também um papel importante de 
dinamização económica é fundamental 
estar atento às pessoas que se dedicam a 
esta atividade. Para tal, a autarquia criou 
também um gabinete de apoio ao agricul-
tor “porque temos todo um mundo rural e 
achamos que não só o tecido industrial 
precisa de apoio. Nós temos um setor pri-
mário que tem um potencial muito grande 
e que está subaproveitado e com este ga-
binete de apoio pretendemos sobretudo 
apoiar uma série de jovens empresários 
que estão a desenvolver projetos interes-
santes no nosso concelho e que precisam 
do nosso apoio”, explica a edil.

A conquista de uma batalha
A iniciar oficialmente o seu primeiro manda-
to, Célia Marques não esconde o seu senti-
mento de gratidão perante o voto de con-
fiança da população que acreditou na sua 
mensagem. “Eu tomei posse no mandato 
anterior num período muito complicado, em 
que a câmara atravessava sérias dificulda-
des financeiras. Nós, executivo, arriscámos 
nas candidaturas ao overbooking num valor 
de dois milhões de euros. Pagamo-las na to-
talidade até junho de 2015 na expectativa 
de receber esse dinheiro até dezembro de 
2015, algo que não aconteceu. Numa au-
tarquia cujo orçamento se situa na casa dos 
nove milhões de euros, dois milhões é um 
valor muito pesado para nós e foi difícil nes-

se sentido. Arriscámos com uma expectati-
va que não foi concretizada e isso obrigou-
-nos a uma gestão muito apertada. Conse-
guimos, ainda assim, fazer os pagamentos 
e cumprimos com todos os objetivos e to-
das as metas. Para além disso, cumprimos 
com o que tínhamos perspetivado no âmbi-
to do PAEL (Programa de Apoio à Economia 
Local) e conseguimos ver o programa sus-
penso. Esta é uma das nossas maiores ban-
deiras, contudo, para a população, é indis-
cutível que não foi um bom ano e eu reco-
nheço isso porque não fizemos nenhum tra-
balho exterior e não mostramos a dinâmica 
que ela estava habituada a ver nos anos an-
teriores”, explica a autarca salientando que 
não foi fácil vencer esta batalha e passar a 
sua mensagem à população que mesmo 
assim acreditou no seu projeto.
Questionada sobre as dificuldades que 
pensa encontrar enquanto autarca do Mu-
nicípio de Alvaiázere durante este manda-
to, Célia Marques nota que elas surgem to-
dos os dias mas acredita que o apoio e a 
dedicação dos trabalhadores da autarquia 
são contributos importantes para que as 
mesmas sejam ultrapassadas. “Nós so-
mos uma autarquia pequena mas eu acho 
que somos muito empenhados na proximi-
dade e na resposta. Temos poucos funcio-
nários mas temos a sorte de ter pessoas 
extremamente capazes que vestem a ca-
misola do Município. Este aspeto para 
mim é muito importante e dá-nos seguran-
ça e estabilidade”, confessa. 
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PROXIMIDADE E NA RESPOSTA. TEMOS POUCOS 
FUNCIONÁRIOS MAS TEMOS A SORTE DE TER 
PESSOAS EXTREMAMENTE CAPAZES QUE  
VESTEM A CAMISOLA DO MUNICÍPIO. ESTE ASPETO 
PARA MIM É MUITO IMPORTANTE E DÁ-NOS 
SEGURANÇA E ESTABILIDADE”



► Com uma enorme bagagem política e 
várias décadas de serviço autárquico, o 
presidente da Câmara Municipal da Lou-
rinhã inicia o seu segundo mandato, após 
o Partido Socialista ter saído vencedor 
nas últimas eleições autárquicas, com 
um registo de 47,58% dos votos. Rece-
bendo novamente a confiança dos muní-
cipes, João Duarte Carvalho aponta o in-
vestimento com uma das suas principais 

bandeiras, com especial destaque para o 
turismo, uma vez que 2018 é o ano da 
abertura do Dino Parque, um projeto há 
muito ambicionado na autarquia. 
Em entrevista ao Empresas+®, o autarca 
dá conta da evolução da situação finan-
ceira do Município ao longo dos últimos 
anos e de como se conseguiu reerguer 
perante as dificuldades encontradas. “A 
partir de 2008 houve alguma restrição a 
nível nacional e os municípios sofreram 
as consequências. Nessa época era ve-
reador e denotei que a capacidade de in-
vestimento baixou bastante. A câmara te-
ve de fazer reestruturações internas, o 
quadro de pessoal diminuiu consideravel-
mente, a nível político e técnico, no en-
tanto isso permitiu uma maior aproxima-
ção entre as pessoas que trabalham na 
câmara, com o propósito de fazermos o 
melhor serviço possível para a autarquia. 
Quando cheguei à presidência, a câmara 
ainda sofria com o endividamento e está-

vamos impossibilitados de investir, uma 
realidade que felizmente já não é a atual, 
uma vez que foram desenvolvidos meca-
nismos de controlo da despesa, associa-
dos à implementação de procedimentos 
de equilíbrio orçamental, assim como se 
registou um ligeiro, mas sustentável cres-
cimento da construção civil e do o investi-
mento privado, a nossa situação é conse-
quentemente mais confortável. Hoje em 
dia temos a dívida renegociada, os paga-
mentos controlados e conseguimos al-
cançar um dos nossos objetivos: somos 
uma autarquia que paga aos fornecedo-
res em 14 dias. Isso permitiu também 

que criássemos margem de investimento 
para obras e atividades”.

Concelho 
com características únicas
A Lourinhã é um concelho com caracte-
rísticas únicas e um dos poucos do país 
que consegue conjugar as suas raízes 
balneares e rurais, uma vez que este con-
celho do distrito de Lisboa, continua a 
ser, na sua essência, um concelho agríco-
la. Sendo o setor primário um setor im-
portante para a economia do concelho, a 
Câmara Municipal da Lourinhã apoia in-
tensivamente os agricultores e produto-

O ano de 2018 promete ser um 
dos mais importantes no que 

diz respeito ao desenvolvimento 
turístico para o concelho da 

Lourinhã, derivado da abertura 
do Dino Parque Lourinhã, uma 

espécie de parque jurássico 
onde constam os principais 

vestígios pré-históricos 
encontrados em Portugal e 

essencialmente na parte oeste 
do Distrito de Lisboa. Para o 

presidente da autarquia, João 
Duarte Carvalho, a Lourinhã é 

por isso um destino obrigatório 
em 2018, aliado a uma riqueza 
de património singular, a uma 

costa prestigiada, com algumas 
das praias mais bonitas e bem 

tratadas do país. Tendo iniciado 
em outubro de 2017 o seu 

segundo mandato, explorar o 
potencial turístico além-

fronteiras, é uma obrigação 
para o presidente reeleito.

Da Lourinhã para o mundo
MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

João Duarte Carvalho
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“A PARTIR DE 2008 HOUVE ALGUMA RESTRIÇÃO A 
NÍVEL NACIONAL E OS MUNICÍPIOS SOFRERAM AS 
CONSEQUÊNCIAS. NESSA ÉPOCA ERA VEREADOR 
E DENOTEI QUE A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO 
BAIXOU BASTANTE”

Autarca de confiança



res locais, sobretudo na promoção dos 
seus produtos além-fronteiras. “As em-
presas agrícolas são apoiadas pela autar-
quia, sobretudo ao nível internacional. Os 
nossos produtores participam e expõe-se 
em feiras internacionais, nomeadamente 
em Espanha e na Alemanha, com a autar-
quia a financiar 50% das despesas da 
participação. Os produtos promovidos 
por nós têm a nossa marca Lourinhã, o 
que é sinónimo de qualidade e merecem 
por isso todo o nosso apoio lá fora e cá 
dentro. Felizmente esta medida tem sido 
um sucesso. A atividade agrícola da Lou-
rinhã é exemplar e vamos continuar a in-
vestir para tornar a nossa marca cada vez 
mais forte”, garante o autarca, não dei-
xando igualmente de realçar a importân-
cia da orla costeira. Com três zonas bal-
neares com bandeiras azuis, o objetivo 
da autarquia para este mandato passa 
por atingir as seis, uma vez que a quali-
dade das praias é reconhecida interna-

cionalmente, sobretudo pelas suas ca-
racterísticas ecológicas. “As praias da 
Lourinhã tem uma beleza incomum, be-
neficiam por serem bastante acessíveis e 
a qualidade da água não tem compara-
ção. Somos no país inteiro, a única região 
considerada EcoCoast, um galardão pa-
ralelo ou superior à bandeira azul, que 
trás mais pessoas às nossas praias”. Ain-
da a propósito deste ex-libris da Lourinhã 
destaca-se um projeto que tem em vista 
o desenvolvimento do turismo do conce-
lho. O ecoMAR resume-se a uma estraté-

gia de desenvolvimento local que foi con-
cebida em conjunto pelos Municípios da 
Lourinhã e Torres Vedras e candidatada 
no âmbito do Portugal 2020. Consiste no 
desenvolvimento de uma série de iniciati-
vas a serem concretizadas nas fregue-
sias mais litorais de ambos os concelhos 
através de parceiros representativos de 
diversos setores públicos e privados, pa-
ra potenciar estes territórios e torna-los 
mais competitivos com soluções inovado-
ras nas suas mais variadas vertentes.
Outra condição que distingue a Lourinhã 

a nível mundial é a presença de vestígios 
de dinossauros no concelho, que fazem 
desta, a capital portuguesa dos dinos-
sauros. Os vestígios de pegadas e ovos 
com centenas de milhões de anos torna-
ram o concelho num foco de investigação 
e atração a todos os interessados por pa-
leontologia. “Nos últimos três anos, a ní-
vel turístico demos um grande salto qua-
litativo. Temos dois hotéis em análise, 
cujos investidores aguardam a aprovação 
de candidaturas, temos 500 camas de 
turismo rural mas queremos mais.  
Os empresários vêm aqui muito potencial 
para investirem e a Lourinhã está a cres-
cer a olhos vistos.  
Com o crescimento do turismo, a necessi-
dade de investir em alguns abastecimen-
tos de água tornou-se uma realidade e 
nesse sentido, a autarquia tem prepara-
dos alguns investimentos. Ainda assim, 
importa salientar que o reforço de abas-
tecimento de água irá acentuar-se em al-
guns pontos críticos do concelho, que já 
são abastecidos, uma vez que a rede de 
água cobre 100% da vila. “Queremos ofe-
recer as melhores condições às pessoas 
que nos visitam, daí a necessidade de 
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“NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, A NÍVEL TURÍSTICO 
DEMOS UM GRANDE SALTO QUALITATIVO. TEMOS 
DOIS HOTÉIS EM ANÁLISE, CUJOS INVESTIDORES 
AGUARDAM A APROVAÇÃO DE CANDIDATURAS, 
TEMOS 500 CAMAS DE TURISMO RURAL MAS 
QUEREMOS MAIS”



utilizar os fundos comunitários para for-
talecer a estrutura da nossa rede de 
abastecimento de água, num investimen-
to de quase dois milhões de euros. O nos-
so objetivo é manter a qualidade da água 
excelente. A água em baixa é da respon-
sabilidade da câmara e temos ainda um 
valor acentuado de perdas, o que nos 
obriga a proceder a alguns investimen-
tos. O nosso objetivo em relação a esta 
questão passa por chegar aos 18% de 
perdas”, anuncia o presidente.

Vila em atividade
A prosperidade paleontológica sempre foi 
um fator de atratividade para o concelho 
da Lourinhã, existindo inclusivamente o 
Museu dos Dinossauros. Em 2017 reali-
zou-se o evento “Dinossauros saem à 
Rua”, onde 20 modelos da espécie em 
tamanho real, estiveram expostos pela vi-
la, antevendo assim um projeto maior, 
que promete capitalizar a 100%, o poten-
cial turístico do concelho: o Dino Parque.
O Dino Parque é um verdadeiro “Parque 
Jurássico” e o maior museu ao ar livre em 
Portugal, com cerca de dez hectares de 
terreno, dividido em quatro secções.  
Cada uma corresponde a um período his-
tórico da presença dos dinossauros na 
Terra, nomeadamente o Paleozoico, o 
Triásico, o Jurássico e o Cretácico. O par-
que funciona não apenas como museu, 
mas também com um conceito de entre-
tenimento educativo, onde os visitantes 
se poderão divertir, percorrendo uma via-
gem que conta com 120 modelos de di-
nossauros e animais diferentes, todos 
eles construídos à escala real.
Juntamente com o Dino Parque existe um 
outro projeto organizado pela Câmara 
Municipal da Lourinhã com vista ao le-
vantamento de recursos arqueológicos 
da região do oeste de Lisboa, uma vez 
que, segundo João Duarte Carvalho “as 
pegadas de dinossauros também apare-
ceram nos concelhos vizinhos. O que pre-

tendemos fazer é criar na região um Geo-
parque que envolva os concelhos, com a 
exploração das condições naturais onde 
foram encontrados estes vestígios e dina-
mizar estas localidades. Já tive a oportu-
nidade de visitar o Geoparque de Arouca 
e o da Serra da Estrela, mas nós vamos 
fazer algo inédito. Convidei para este pro-
jeto os municípios de Torres Vedras, Bom-
barral, Óbidos e Peniche. Nesta região te-
mos marcas bem definidas de dinossau-
ros e temos de potenciar esse fenómeno 

com o Geoparque do Oeste, sempre as-
sociado aos dinossauros. Recentemente, 
uns investigadores descobriram ovos de 
crocodilo com 150 milhões de anos, si-
tuação única do mundo, havendo cons-
tantemente oportunidades de promoção 
do concelho a serem exploradas”.
Sem associação ao mundo da paleonto-
logia mas igualmente importantes, são 
as atividades organizadas pelas coletivi-
dades da Lourinhã, responsáveis por 
“trazer vida à vila”. Sobre elas, o autarca 

realça “o programa municipal de fim-de-
-semana. Organizamos o rancho, a banda 
da Lourinhã, a banda filarmónica, entre 
outras, para colocar o concelho a mexer. 
Nestes eventos temos muita atenção à 
qualidade, e foi nesse sentido que fize-
mos um contrato com a Orquestra Metro-
politana de Lisboa, que dá formação aos 
nossos músicos, fazem concertos em 
conjunto, e o resultado tem sido fantásti-
co. Temos ainda peças de teatro constan-
temente a decorrer, entre outras ativida-
des que acreditamos que podem interli-
gar a vila e fazer com que a cultura come-
ce a ter algum peso na forma de estar 
das pessoas e na sua qualidade de vida”.
Também na indústria das bebidas, a Lou-
rinhã é uma referência, uma vez que tem 
uma das marcas de aguardente mais im-
portantes do mundo, a Aguardente DOC 
Lourinhã, a única demarcada do país, 
existindo apenas outras duas demarca-
das em toda a Europa. Este produto é in-
clusivamente utilizado na produção do vi-
nho do Porto.

Importância do associativismo
Apesar de existir uma assumida aposta 
no desenvolvimento turístico e cultural 
do município, a Câmara Municipal da 
Lourinhã não descura, em momento al-
gum, o investimento nas pessoas do con-
celho, sobretudo nos jovens e nos idosos. 
Na educação, e aliado aos fundos comu-
nitários, o executivo procedeu à renova-
ção de um parque escolar, numa obra 
avaliada em seis milhões de euros. De 
forma a evitar deslocações pesadas, a 
autarquia construiu ainda duas escolas, 
uma em Ribamar e outra em Miragaia e 
tem ainda outras cinco escolas de primei-
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“O QUE PRETENDEMOS FAZER É CRIAR NA REGIÃO 
UM GEOPARQUE QUE ENVOLVA OS CONCELHOS, 
COM A EXPLORAÇÃO DAS CONDIÇÕES NATURAIS 
ONDE FORAM ENCONTRADOS ESTES VESTÍGIOS  
E DINAMIZAR ESTAS LOCALIDADES”



ro ciclo em desenvolvimento. No que diz 
respeito à terceira e quarta idade, a au-
tarquia defende uma política de envelhe-

cimento ativo e todas a semanas as asso-
ciações e lares de apoio, recebem a visita 
de professores de ginástica para incenti-

var os idosos à prática de exercício físico 
e são cerca de 700 idosos a praticar exer-
cício físico com regularidade. 
No que diz respeito às associações do 
concelho, são fortemente elogiadas e in-
centivadas pela Câmara Municipal da 
Lourinhã, uma vez que, segundo o presi-
dente, “são a base do concelho. Nesse 
sentido damos incentivos de ordem fi-
nanceira, acompanhamento e apoio ao 
nível de obra. Apoiamos bastante o des-
porto, como o clube da vila, o hóquei, 
construímos o pavilhão de desporto, e 
para fortalecer o associativismo, quere-
mos criar um fórum associativo de apoio 
a todas as associações de forma organi-
zada, priorizando as mais necessitadas”.
Uma medida política que pode vir a bene-
ficiar a proximidade entre a autarquia, as 
associações e a população é a descen-
tralização de competências, embora João 
Duarte Carvalho indique que, na no con-
celho, já existe alguma descentralização 
há vários anos entre o poder municipal e 
as freguesias. A Câmara Municipal da 
Lourinhã tem um protocolo com as fre-
guesias do município para a transferên-
cia de algumas competências, apoiadas 
pelo respetivo apoio financeiro, que em 
2018 é de 1.000.000€ (um milhão de 
euros), para que as juntas de freguesia 
consigam dar uma resposta rápida às ne-
cessidades das pessoas, atuando na me-
lhoria dos caminhos rurais, no apoio às 
escolas, na limpeza de vias de comunica-
ção, entre outras.

“A minha missão é divulgar 
a Lourinhã”
A renovação de mandato de João Duarte 
Carvalho é um motivo de orgulho para o 
autarca que acredita que o voto de con-
fiança da população serve para dar conti-
nuidade a um projeto que visa a recupe-
ração económica do município e a pro-
moção do concelho no resto do mundo. 
Sobre o resultado das eleições, João 
Duarte Carvalho não deixa de referenciar 
que “somos um executivo com capacida-
de para explorar e desenvolver o conce-
lho em tudo o que ele tem de melhor. 
Quero que as pessoas percebam que a 
Lourinhã é um destino a explorar e esta-
mos de portas abertas a todas as empre-
sas que queriam investir cá. Temos fortes 
esperanças na captação de empresas da 
área da construção e também do turis-
mo, onde inclusivamente se isentaram os 
impostos municipais nos dois primeiros 
anos”. 
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Candidaturas

Escolas                                                                                                
• Requalificação e ampliação da Escola Básica do Vimeiro - 31-12-2017
• Requalificação da EB 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira – 31-12-2018
• Requalificação e Ampliação da Escola Básica do Seixal – 26-10-2018
• Requalificação e Ampliação da Escola Básica da Marquiteira – 31-12-2018
• Requalificação e ampliação da Escola básica de cabeça da gorda – 17-03-2019

PARU
• Oeste (PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana – PEDU) – 31-12.2020
• Reabilitação Integral da Casa dos Cantoneiros – 31-08-2017
• Requalificação e valorização do Parque Verde da Cegonha – 2017-2018
• Reabilitação do Eixo Ribeirinho da Vila da Lourinhã - Corredor Ecológico – 2018-
2020
• Reabilitação do Espaço Público da Rua Eng. Adelino Amaro da Costa – 2017
• Reabilitação Integral do Antigo Edifício Sede do Município -2018
• Requalificação Ambiental e Paisagística da envolvente da Igreja do Castelo  
– 2018-2019
• Qualificação e Dinamização da Rota dos Dinossauros – 2018
• Requalificação do Mercado Municipal – 2018
• Valorização do Património Histórico – Circuito das Capelas e Circuito dos Passos 
Procissionais – 2018-2020

Outras Candidaturas
• Conhecer para Preservar/Rede Natura 2000 – 2018
• Oeste Digital 3.0 – 2018
• Distribuição de Géneros Alimentares e Bens de Primeira Necessidade  
– Continente – 2018
• Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar – 2018
• Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas - 30-09-2018
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► José António Jesus assume pela se-
gunda vez os destinos da Câmara Muni-
cipal de Tondela e consigo traz inúme-
ros projetos para concretizar. No entan-
to, todos aqueles objetivos que para o 
atual executivo se revelavam fulcrais, 
perderam lugar para a resolução das 
consequências dos incêndios que de-
vastaram o concelho em outubro do ano 
passado. “Aquilo que foi a estrutura nu-
clear da campanha eleitoral terá que 
ser equacionada na sequência dos in-
cêndios. E se é verdade que no dia um 
nos propusemos a um conjunto de de-
safios, esta nova realidade e emergên-
cia coloca como prioritária e como foco 
central encontrar soluções para estas 

populações que viram os seus bens e as 
suas atividades económicas afetadas 
por este incêndio”, revela o autarca.  
É numa tentativa de trazer alento, con-
forto e uma nova esperança à popula-
ção que o atual executivo centra a sua 
intervenção autárquica no presente 
mandato. “Enquanto existir uma família 
que não tenha uma casa própria, não 
podemos olhar para outros projetos. Es-
ses são aqueles projetos que agora con-
sidero como prioritários. E é nesse qua-
dro que estamos a trabalhar com lide-
rança, empenho e determinação”, 
acrescenta. 
A par desta emergência, José António 
Jesus espera ainda desenvolver outras 
áreas naquela que tem sido a linha es-
tratégica definida e ação contínua no 
Município de Tondela. “O concelho tem 
um poder empresarial que aumentou 
com a instalação de uma nova empresa 
do setor automóvel que vai criar novos 
postos de trabalho e contribuir para o 
volume de exportações. Não podemos 
deixar de parte o nosso investimento na 
captação de novos projetos e na capaci-
dade de qualificar os nossos recursos 
humanos, sendo isso essencial para dar 
confiança aos investidores”, explica o 

presidente. Acreditando que para de-
senvolver um território é essencial gerar 
emprego, “deixamos na mesma linha de 
pensamento continuar a investir na am-
pliação dos nossos parques de localiza-
ção empresarial. Um deles está numa 
fase mais avançada e ao mesmo tempo, 
a zona industrial de Tondela está com 
projeto concluído e financiamento ga-
rantido para a expansão. Estes dois pro-
jetos são vitais, tal como o nosso objeti-
vo de garantir um novo corredor rodo-
viário, uma nova via que garanta uma 
mobilidade mais célere, com mais segu-
rança e que potencie a qualificação do 
espaço industrial”, acrescenta.
A ideia passa essencialmente por apos-
tar na qualidade de vida da população, 
gerar novo emprego e procurar aumen-
tar o número de residentes. “Reconhe-
cem-nos os serviços de saúde e educa-
ção que são fatores diferenciadores e 
que muito contribuem para a qualidade 
que queremos proporcionar. Portanto, é 
neste equilíbrio entre a oferta de em-
prego, capacidade e atratividade na re-
sidência e qualificação de respostas so-
ciais que queremos continuar a traba-
lhar não deixando de olhar para o futu-
ro”, afirma.

José António Jesus termina com uma 
mensagem de igualdade e proximidade 
à sua população. “Quando em campa-
nha afirmei que sou um de vós, no meio 
de vós com todos vós, quis dizer que me 
sinto igual a qualquer munícipe mas 
com funções delegadas no exercício dos 
meus mandatos sendo intransigente 
nos interesses do nosso concelho. Vou 
honrar todos os dias esse compromisso 
servindo as pessoas, sempre a pensar 
na importância que este território tem 
para a região e acreditando na nossa 
capacidade de lhes gerar futuro”.  

O Empresas+® foi até ao distrito de Viseu e esteve à conversa com o atual presidente da Câmara 
Municipal de Tondela. José António Jesus revela os seus projetos para os próximos quatro anos de 

gestão autárquica e as alterações que o seu plano eleitoral sofreu. Motivado pelo objetivo de oferecer 
qualidade de vida às suas populações e resolver as suas necessidades básicas, o autarca coloca todo 

o seu empenho e determinação num novo mandato.  

SERVIR AS NECESSIDADES 
DE UMA POPULAÇÃO

MUNICÍPIO DE TONDELA

46

José António Jesus

Autarca de confiança

José António Jesus



► O seu primeiro mandato foi marcado 
por uma forte aposta no campo social, 
chegando mesmo o autarca a afirmar que 
provavelmente, “foi a câmara que mais 
medidas criou” para benefício da popula-
ção mais vulnerável. “Atribuímos um apoio 
à natalidade com uma verba de 2000€, 
sendo que metade desse valor deve ser 
gasto em Mortágua para dinamizar tam-
bém o comércio local. Oferecemos livros 
do primeiro ciclo, pagamos as refeições e 
os transportes e temos prolongamento de 
horário nas escolas para os alunos. Atri-
buímos ainda uma bolsa de estudo para 
os mais carenciados. Para além disso, te-
mos um plano inovador de combate ao in-
sucesso escolar onde iremos criar um pré-
mio de mérito”, refere-se o presidente re-
lativamente às medidas de apoio aos 
mais jovens. Para os seniores, o autarca 
acrescenta que este sempre fora um con-
celho preocupado com os idosos, e para 
além de apoiar todas as instituições de 
terceira idade do concelho, promove ainda 
o envelhecimento ativo da população, 

através da criação da Academia Saber 
Mais e de outros projetos que visam com-
bater o isolamento da população.
O concelho de Mortágua tem uma ativida-
de industrial muito importante e que tem 
vindo a crescer consideravelmente nos úl-
timos anos. Para tal, a autarquia investiu 
num conjunto de medidas de intervenção 
nos parque industriais do concelho, para 
torna-los mais cómodos e atrativos para 
as empresas que estão lá alocadas e para 
aquelas que se queiram fixar. É de salien-
tar que Mortágua tem uma das taxas de 
desemprego mais baixas do país.
Continuar a levar o concelho de Mortá-
gua a um bom ritmo de desenvolvimento 
é uma das principais premissas de José 
Júlio Norte enquanto presidente da câ-
mara municipal e por isso considera tam-
bém fundamental promover o que de me-

lhor existe no concelho também ao nível 
cultural e turístico. “Consegui orgulhosa-
mente fazer com que Mortágua se ele-
vasse no ranking cultural dos municípios. 
Eu considero que a falta de cultura não 
ajuda em nada e por isso temos a obriga-
ção de preservar a nossa cultura e ali-
menta-la”, salienta. A autarquia tem leva-
do a cabo uma série de iniciativas de fo-
mento cultural que visam tornar o conce-
lho mais atrativo para os seus concida-
dãos e para quem o visita.
O ex libris do primeiro mandato do autarca 
é, sem sombra de dúvida, a criação do 
evento Expomortágua. Trata-se da maior 

feira do país da área da valorização da flo-
resta que já vai na sua quarta edição.  
O objetivo para os próximos quatro anos 
passa por continuar a promover este even-
to, criando cada vez melhores condições 
para quem visita e para quem expõe, con-
tribuindo assim para uma melhor divulga-
ção das potencialidades do concelho. De 
ano para ano a Expomortágua tem cresci-
do ao nível de expositores e de participan-
tes, sendo já considerada, dentro dos 
seus padrões, o maior evento desta natu-
reza do país e, por consequência, um pon-
to de paragem obrigatório para quem de-
seja visitar Mortágua. 

José Júlio Norte foi eleito pela segunda vez presidente da Câmara 
Municipal de Mortágua. O autarca foi responsável por quebrar o 
ciclo do Partido Socialista que vigorava na câmara desde 1989. 

José Júlio Norte considera que, durante o seu primeiro mandato, 
foram importantes algumas conquistas para o concelho, 

nomeadamente com os investimentos realizados no parque 
industrial, que ofereceram ao concelho de Mortágua uma maior 

inovação e investimento. Estas apostas foram fulcrais para o 
território atigindo uma taxa de desemprego zero. 

Manter Mortágua 
no rumo certo

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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José Júlio NorteJosé Júlio Norte

Autarca de confiança



► Situada na Beira Baixa e Médio Tejo, 
Mação é uma vila portuguesa que se ca-
racteriza tradicionalmente pelos espaços 
verdes e pela sua riqueza arqueológica, 
com vestígios não só da presença romana 
mas também pré-histórica. Este território 
português foi um dos mais afetados pelos 
incêndios de 2017 que destruíram grande 
parte da sua riqueza natural, uma situa-
ção que não deixa Vasco Estrela, presi-
dente da Câmara Municipal de Mação, in-
diferente. Em entrevista ao Empresas+®, 

o autarca reeleito em outubro de 2017, 
denuncia e alerta para que a gravidade 
dos acontecimentos em relação aos in-
cêndios, não seja esquecida: “Uma das 
minhas preocupações para este mandato 
é continuar a batalhar contra a discrimina-
ção do interior. Em 2017 fomos seriamen-
te afetados pelos incêndios e não vou dei-
xar que isso caia no esquecimento, sobre-
tudo quando já se provou que houve obje-
tivamente desvio de meios para este efei-
to. Já reagi publicamente à gravidade des-
te tipo de situações que não pode ser 
branqueada, sobretudo depois de uma 
tragédia que destruiu grande parte do 
país. Em Mação tivemos mais de 29 mil 
hectares ardidos, o que é muito grave, 
principalmente porque alguma desta área 
ardida poderia ter sido evitada”.
O autarca foi uma das vozes mais audíveis 
na praça pública em relação aos incêndios 
do ano passado e desde a sua primeira 
eleição, a sua gestão tem vindo a ser assi-
nalada pela igualdade. Vasco Estrela rece-
beu um novo voto de confiança da popula-

ção, tendo vencido as eleições autárqui-
cas de outubro com um registo de 65,49% 
dos votos que confirma a satisfação dos 
eleitores em relação à gestão do seu atual 
executivo camarário. “Percebemos que 
com este resultado as pessoas avaliaram 
positivamente o que fizemos nos últimos 
quatro anos. Foi um mandato de muito tra-
balho e obtendo este resultado, tenho 
consciência de que as pessoas têm expe-
tativas para estes quatro anos. Não fujo a 
essa responsabilidade mas a mesma pe-
sa, no sentido de não desiludir. Algo muito 
marcante do meu primeiro mandato foi o 
facto de falar sempre a verdade às pes-
soas, explicar o que devemos fazer e o por-

quê de o fazermos. Neste executivo trata-
mos as pessoas por igual, independente-
mente das suas condições políticas ou 
partidárias”, garante Vasco Estrela.

“Não poderíamos estar 
à espera do 2020”
Para Vasco Estrela, dois dos principais ob-
jetivos para este segundo mandato pas-
sam por manter a câmara municipal equi-
librada em termos financeiros e por proce-
der à recuperação dos espaços destruídos 
pelos incêndios. No que diz respeito ao de-
senvolvimento do concelho, uma política 
importante para o autarca tem que ver 
com a capacidade de colocar os interes-

Eleito presidente da Câmara Municipal de Mação pela primeira 
vez em 2013, Vasco Estrela, candidato social-democrata, recebe 

um segundo voto de confiança nas eleições autárquicas de 
outubro de 2017, alcançando uma maioria absoluta, com um 

registo de 65,49% dos votos nas urnas. Com uma subida de quase 
15%, o autarca assume sem rodeios o peso da responsabilidade 

por estar entre os mais votados a nível nacional e promete que os 
próximos quatro anos serão de luta contra o fenómeno de 

diferenciação sentido em Portugal entre o litoral e o interior e 
entre os grandes e pequenos municípios. 

Insistir na afirmação 
de Mação

MUNICÍPIO DE MAÇÃO

Vasco Estrela
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“FOI UM MANDATO DE MUITO TRABALHO E OBTENDO 
ESTE RESULTADO, TENHO CONSCIÊNCIA DE QUE AS 
PESSOAS TÊM EXPETATIVAS PARA ESTES QUATRO 
ANOS. NÃO FUJO A ESSA RESPONSABILIDADE MAS 
A MESMA PESA, NO SENTIDO DE NÃO DESILUDIR”

Os autarcas mais votados



ses de Mação à frente de qualquer inte-
resse partidário ou pessoal. “Estamos 
sempre disponíveis para acolher todos os 
projetos ou iniciativas que venham da opo-
sição de associações, ou atividades de 
empresas e que entendemos que possam 
ser importantes para o desenvolvimento 
do concelho”. 
Relativamente aos fundos comunitários 
do Portugal 2020, o autarca alerta que 
os mesmos não estavam direcionados 
para os municípios. “Eram direcionados 
para as empresas, com uma filosofia que 
eu compreendo tendo em conta que elas 
geram riqueza, emprego e desenvolvi-
mento. Não é de todo um quadro direcio-
nado para as autarquias e como tal não 
poderíamos estar à espera do 2020 para 
fazermos grandes obras”. Deste fundo 
comunitário, Mação tem ao seu dispor 
757 mil euros para projetos de reabilita-
ção urbana para a sede do concelho e 
250 mil euros para um projeto de reabili-
tação do património nacional, sendo que 
esta é uma obra imposta pela Direção-
-Geral do Património Cultural. O Municí-
pio conta ainda com algumas verbas pa-
ra reabilitação na área da eficiência ener-
gética na ordem dos 500 mil euros e 
mais de 200 mil euros para o turismo e 
recursos naturais. “Isto representa um 
montante na casa dos dois milhões de 
euros, apenas 20% do orçamento anual 
da câmara. Não podia ficar à espera do 

2020 para resolver os problemas do con-
celho”, reforça o autarca.
Mesmo sem o financiamento europeu a 
Câmara Municipal de Mação já conseguiu 
colocar em execução um importante cen-
tro de negócios para atrair empresas para 
o concelho. O projeto custou mais de um 
milhão de euros e ocupa uma área de cer-
ca de 4000 metros quadrados, com capa-
cidade para acolher até 28 empresas, res-
pondendo assim a uma das principais ne-
cessidades do concelho.

Dúvidas na descentralização
Um dos assuntos que marca a ordem do 
dia na vida das autarquias é a medida da 
descentralização de competências. Nos 
últimos anos tem sido planificada uma es-
tratégia de transferência de competências 
do Estado para as autarquias e das autar-
quias para a freguesias respetivamente, 
nas mais variadas áreas. Contudo, a medi-
da tarda a ser concretizada e, na opinião 
do presidente da Câmara Municipal de 
Mação, a descentralização é ainda uma 
medida demasiado imprevisível. “A des-
centralização era para ser feita em 2016, 
depois 2017 e agora 2018. Em 2018 se-
rão definidas as regras para a descentrali-
zação ocorrer em 2021 e para a comparti-
cipação ser efetuada em 2023. Tendo em 
conta estes atrasos, ninguém leva esta 
medida a sério e custa-me perceber como 
é que esta situação vai terminar”. O autar-

ca não deixa de reforçar que ainda assim, 
nos municípios mais pequenos, a descen-
tralização existe, embora de forma não ofi-
cial, uma vez que “as pessoas vêm ter 
com as autarquias para resolverem deter-
minados problemas e somos nós que da-
mos a cara, mesmo quando são da res-
ponsabilidade do Estado. Por várias vezes 
a Câmara Municipal de Mação interveio 
em situações da competência do Estado”.
Com quatro anos pela frente, o executivo 
de Mação enfrenta uma realidade difícil, 
tendo em conta a carência no apoio às au-
tarquias do interior. Ainda assim, Vasco 
Estrela deixa uma mensagem de crença a 
todos os munícipes: “Podem contar com o 
mesmo presidente de câmara do manda-
to anterior. Tento fazer o que é melhor e o 
que está dentro dos nossos recursos e 
das nossas possibilidades. Tento em con-
ta a nossa circunstância atual, mantemos 
a esperança de que os nossos projetos, 
aliado à vontade que temos, sejam sufi-
cientes para inverter que tem acontecido 
no interior de Portugal, não só devido aos 
incêndios, mas também devido à falta de 
apoio político”. 
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Por um Portugal 2020 
mais justo
O programa comunitário Portugal 
2020 continua a levantar críticas 
por uma grande parte das 
autarquias do país e para Vasco 
Estrela, a atribuição aplicada deste 
fundo, merece ser denunciada. 
“Há um conjunto de questões 
que vão surgindo e nos levam a 
pensar que terá havido aqui formas 
de procedimento e uniformidade 
em relação ao 2020, que seriam 
positivas se fossem estabelecidas 
no futuro. Na regra de atribuição 
do dinheiro dos Planos de Ação e 
Regeneração Urbana, as regras 
não foram iguais para cada região 
do país, existiram fatores de 
distribuição dos fundos que não 
são corretos e que prejudicaram os 
municípios mais pequenos. Estas 
questões não nos deixam muito 
confortáveis para o futuro e é bom 
que tudo seja feito da forma mais 
clara. Não falo em ilegalidade, 
mas há informação que chega mal 
explicada e existe diferença de 
tratamento que não devem existir 
para o futuro”, indica o autarca  
de Mação.

“ESTAMOS SEMPRE DISPONÍVEIS PARA ACOLHER 
TODOS OS PROJETOS OU INICIATIVAS QUE VENHAM 
DA OPOSIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, OU ATIVIDADES  
DE EMPRESAS E QUE ENTENDEMOS QUE POSSAM 
SER IMPORTANTES PARA O DESENVOLVIMENTO  
DO CONCELHO”



► O resultado das últimas eleições au-
tárquicas é histórico para o Município de 
Ourique. Não só Marcelo Guerreiro foi o 
autarca eleito mais jovem do país com 
apenas 27 anos, como também venceu 
por maioria absoluta, registando uma 
classificação acima de 62%, na votação. 
Para o autarca, estes resultados “refle-
tem o trabalho executado até aqui. De-
senvolvemos um trabalho de continuida-
de ao longo dos últimos três mandatos, 
sendo que eu assumi o cargo de presi-
dente, a meio do anterior. Reafirmo que 
este é o reconhecimento do trabalho de-
senvolvido junto das pessoas, com estas 
sempre em primeiro lugar, juntamente 
com desenvolvimento do concelho de 
Ourique. Acredito também que apresen-
tamos aquela que era a candidatura 
mais forte, com um importante trabalho 
previamente planeado, e esse facto foi 
reconhecido pela população”, refere o 
autarca.

Para os próximos quatro anos, o objetivo 
passa por “afirmar Ourique como referên-
cia no Alentejo, sem receio de enfrentar os 
desafios que estão colocados em cima da 
mesa, sendo eles o desenvolvimento eco-
nómico e a fixação da população em Ouri-
que, para além de reforçar a coesão social 
e a identidade cultural do concelho”. 
No que diz respeito à situação financeira, 
o executivo camarário trabalha na redu-
ção da dívida desde o ano de 2005. “A dí-
vida era muito grande, o que bloqueava 
por completo tudo o que dizia respeito a 
opções políticas e projetos de futuro para 
o concelho de Ourique. Hoje a realidade é 
diferente e continuamos numa trajetória 
de redução da dívida com rigor nas contas 
do município e aquilo que pretendemos é 
continuar ao longo destes quatro anos, 
numa estratégia de redução, uma vez que 
faz com que nós eventualmente possa-
mos agarrar outras oportunidades e que 
consigamos fomentar o desenvolvimento 
do concelho de forma a melhorar a quali-
dade de vida da população”. A solução pa-
ra a fixação da população no concelho, 
provém exatamente do desenvolvimento 
económico, sobretudo no que diz respeito 
ao fomento da empregabilidade, que de-
pende da riqueza gerada no concelho e do 
investimento por parte dos empresários. 

Abertos à descentralização
Derivado da política de coesão social, a 
educação assume um destacado relevo 
nas prioridades da política da Câmara Mu-

nicipal de Ourique. Um dos comprovativos 
do investimento da educação, provém ao 
mesmo tempo do movimento de descen-
tralização de competências, uma vez que o 
Município de Ourique foi inovador na aqui-
sição de novas competências para o setor 
educativo. Na entrevista dada ao Empre-
sas+®, Marcelo Guerreiro explica que “es-
tamos sempre disponíveis para reforçar 
essas mesmas competências, em conjun-
to com o ministério e o agrupamento de es-
colas. Importa dizer que, no início deste 
ano letivo, e através de uma candidatura a 
apoios comunitários, iniciámos um projeto 
pioneiro na área da educação, de combate 
ao insucesso escolar. Pretendemos ir de 
encontro com aquilo que possam ser as 
maiores dificuldades dos alunos e procu-
rar resolver essas mesmas dificuldades. 
Na educação acreditamos que podemos 
fazer a diferença e não negamos respon-
sabilidades da autarquia. Por isso mesmo 
estamos disponíveis para receber todas as 
competências, uma vez que apresenta-
mos resultados muito satisfatórios e que 
nos deixam muito orgulhosos. Um exemplo 
de sucesso aconteceu no ano passado 
quando a escola básica de Ourique alcan-

çou o melhor resultado nos exames nacio-
nais no distrito de Beja e esteve entre as 
100 melhores do país. Isso é um motivo de 
satisfação, para o município e é um feito 
que deixa os ouriquenses orgulhosos”.
Não é apenas na educação que se regem 
as preocupações sociais do município. 
Com uma população envelhecida, tal co-
mo acontece por todo o interior do país, a 
Câmara Municipal de Ourique trabalha 
em parceria com associações e institui-
ções locais, em programas contínuos de 
intervenção junto da população idosa. 
Para este novo mandato, estão previstas 
medidas sociais por parte do executivo, 
no âmbito da comparticipação de medi-
camentos e de atendimentos médicos 
descentralizados, nas zonas em que a ru-
ralidade é maior. 
Como indicado anteriormente, a autar-
quia foi inovadora na angariação de com-
petências no setor da educação. Relati-
vamente à política de descentralização 
de competências que irá começar ao que 
tudo indica em 2018, Miguel Guerreiro 
assume-se disponível. “Estamos disponí-
veis para assumir ainda mais responsabi-
lidades, seja na educação, na saúde ou 

Durante o último mandato do executivo camarário de Ourique, 
Marcelo Guerreiro assumiu a presidência interina da Câmara 

Municipal, tornando-se no mais jovem autarca de Portugal.  
Aos 27 anos, reforça esse estatuto, após a vitória nas urnas no 

passado dia um de outubro, categorizando-se como o 
presidente eleito mais jovem do país. Para este novo mandato, 

reforçar a coesão social do concelho é a principal preocupação, 
prevendo-se uma forte intervenção na área social do município, 

sem descurar o fomento do desenvolvimento económico, num 
caminho que vem sendo traçado há três mandatos.

“Afirmar Ourique como 
referência no Alentejo”

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Marcelo Guerreiro
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em outras áreas tipicamente geridas pelo 
estado central. Obviamente que também 
precisamos da respetiva compensação fi-
nanceira. Acreditamos que as câmaras 
municipais podem fazer melhor por esta-
rem mais próximas da população e da 
realidade local. Estamos de portas aber-
tas, para negociar essa mesma descen-
tralização e avançar com esse mesmo 
processo. Internamente, já temos vindo a 
desenvolver parcerias com as juntas de 
freguesia. Em algumas áreas já delega-
mos algumas competências nas juntas 
de freguesia, e pretendemos também 
alargar esse leque durante este manda-
to”, reitera o presidente.

Desenvolvimento 
das microempresas
“Em 2018 iremos lançar um programa de 
apoio às microempresas e aos seus em-
presários para que estes também pos-
sam, através do apoio da Câmara Munici-
pal, criar as suas microempresas, e desen-
volver os seus negócios. Assim gera-se 
emprego e riqueza no concelho”. É desta 
forma que Miguel Guerreiro justifica uma 

medida de investimento de apoio e condi-
ções para as microempresas de Ourique, 
tendo em conta o objetivo de manter o de-
senvolvimento económico no município. 
Uma das ambições para este novo manda-
to passa inclusivamente pela conclusão 
da revisão do Plano Diretório Municipal e 
pelo avanço da criação de uma nova zona 
de atividade económica uma vez que, se-
gundo o autarca, “a atual zona empresa-
rial está lotada e é necessário um novo es-
paço para dinamizar as atividades econó-
micas e para acolher novas empresas”.
Admitindo que o quadro comunitário Por-
tugal 2020 foi mal negociado, uma vez 
que não está preparado para dar o apoio 
necessário às regiões rurais, a expetativa 

vira-se para uma possível renegociação do 
plano, para que este seja redirecionado 
para a intervenção de novas infraestrutu-
ras e para o melhoramento das condições 
de vida da população do interior do país.

Valorizar o património 
alentejano

Com uma raiz cultural profunda, o objeti-
vo estratégico da autarquia neste setor, 
passa pela valorização do património cul-
tural de Ourique. “Queremos dinamizar e 
garantir que existe uma continuidade e 
que as tradições alentejanas não se per-
cam. Ao mesmo tempo queremos trazer 
novas atividades ao concelho de Ourique. 
Como exemplo disso, temos o festival 

Atalaia, onde trazemos a Ourique artistas 
de todo o mundo, que aqui desenvolvem 
o seu projeto artístico e cultural”, garante 
o autarca.
Quer no âmbito cultural, quer turístico, Ou-
rique distingue-se por ser a capital do por-
co alentejano e o orgulho na tradição e em 
toda a sua atividade rural, é uma das ban-
deiras do executivo liderado por Miguel 
Guerreiro. “Queremos promover o conce-
lho através do nosso mundo rural e da be-
leza singular de Ourique. Recebemos al-
gum investimento na área ado turismo 
que permitiu a criação de novos postos de 
trabalho”, assegura. 
Para finalizar, o recém-eleito presidente 
deixa uma mensagem a todos os cida-
dãos do concelho de Ourique: “Quero dei-
xar uma garantia de trabalho e empenho 
na procura de soluções para as pessoas 
e para o nosso concelho. Estamos empe-
nhados e determinados em superar to-
das as barreiras do nosso caminho e pro-
meto que vamos investir no mundo rural, 
nos agricultores e produtores, pois so-
mos um concelho que valoriza todo o 
mundo rural”.  
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► Vereador da cultura e educação entre 
2009 e 2013, Fernando Freire era conhe-
cedor da realidade da Câmara Municipal 
quando iniciou o seu primeiro mandato 
em 2013 e em entrevista ao Empre-
sas+®, o autarca agora reeleito indica de 
que forma o seu know-how permitiu fazer 
a transição de cargos da melhor maneira. 
“Como vereador acompanhei a evolução 
da autarquia no âmbito da cultura e edu-
cação. Como presidente optei por conti-

nuar a explorar este setor que é tão im-
portante para a vida de um município. Fo-
mos das primeiras autarquias a fazer 
uma transferência de competências, nes-
te caso no setor da educação, que nos 
permitiu regenerar todo o seu edificado. 
Fizemos jardins-de-infância novos e cons-
truímos ainda a escola Ciência Viva, onde 
introduzimos um Centro Integrado de 
Educação e Ciência, em parceria com a 
Universidade de Aveiro. Falamos de uma 
obra de nível nacional e de um projeto 
pioneiro em Portugal que foi replicado pe-
la tutela no resto do país. Trata-se de sa-
las de experimentação no ensino básico, 
onde os alunos fazem trabalho experi-
mental em diversas áreas da ciência, de 
forma informal, que motiva os alunos e 
que nos trouxe resultados notáveis”. Ain-
da relacionado com o setor, o atual exe-
cutivo participou num grande investimen-
to financeiro com a construção do Pavi-
lhão Municipal, de uma escola secundá-

ria e uma outra de ensino básico, que 
agregou as escolas básicas do concelho.
Apesar destes investimentos na educa-
ção, Fernando Freire faz questão de real-
çar que o primeiro mandato foi, ainda as-
sim, um período de grande contenção de 
despesas, que obrigou a vários esforços. 
“Fomos obrigados a recorrer ao PAEL 
(Programa de Apoio à Economia Local) e, 

embora não representasse um valor mui-
to significativo, obrigou a que fizéssemos 
uma gestão estratégica para cumprir 
com os pagamentos e a verdade é que 
conseguimos ser um dos 57 municípios a 
sair do plano de ajustamento financeiro. 
Conseguimos estabilizar as finanças da 
câmara municipal, sem esquecer as in-
fraestruturas de que necessitávamos e 

Depois das eleições 
autárquicas de 2017, o 

Partido Socialista garantiu 
novamente a gestão da 

Câmara Municipal de Vila 
Nova da Barquinha para os 

próximos quatro anos, após 
a reeleição de Fernando 

Freire, com um registo de 
66,44% dos votos. A notável 

vitória nas urnas, e 
consequente maioria 

absoluta, representam o 
voto de confiança da 

população perante um 
executivo que fez um 

primeiro mandato regido 
pela reorganização 

financeira da autarquia e 
pelo fomento nas áreas da 

educação e da cultura.

Política de tolerância 
e frontalidade

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Fernando Freire
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“COMO VEREADOR ACOMPANHEI A EVOLUÇÃO 
DA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA CULTURA E 
EDUCAÇÃO. COMO PRESIDENTE OPTEI POR 
CONTINUAR A EXPLORAR ESTE SETOR QUE É TÃO 
IMPORTANTE PARA A VIDA DE UM MUNICÍPIO. 
FOMOS DAS PRIMEIRAS AUTARQUIAS A FAZER 
UMA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS, NESTE 
CASO NO SETOR DA EDUCAÇÃO, QUE NOS PERMITIU 
REGENERAR TODO O SEU EDIFICADO”

Os autarcas mais votados



as candidaturas aos fundos comunitá-
rios, e o facto de estarmos numa zona de 
baixa densidade, permite a que Vila Nova 
da Barquinha consiga alocar meios finan-
ceiros para que as empresas e as institui-
ções tenham capacidade de se candida-
tarem a fundos de investimento”.
Importa salientar que a dedicação ao se-
tor da educação não descurou o trabalho 
desenvolvido junto da população sénior 
do concelho e, como o próprio autarca in-
dica, Vila Nova da Barquinha é privilegia-
da ao nível das instituições de solidarie-
dade social que geram riqueza e são au-
tossustentáveis, destacando-se o Centro 
Social e Paroquial da Atalaia, a Santa Ca-
sa da Misericórdia, o Centro de Paralisia 
Cerebral da Moita do Norte e a Fundação 
Doutor Francisco Cruz.
Nas áreas da cultura e do turismo, o gran-
de reconhecimento surgiu através da cria-
ção do Centro de Estudos de Arte Contem-
porânea, que realiza atividades diárias de 
teatro e marionetas, fotografia e vídeo, pin-
tura e desenho, contabilizando cerca de 
70 alunos no centro diariamente. Fernan-
do Freire acrescenta ainda que, em 2012, 
a Sociedade Portuguesa de Autores no-
meou um projeto de Vila Nova da Barqui-
nha para o prémio de melhor exposição ao 
ar livre, quando albergou num parque 11 
esculturas contemporâneas. Também os 
privados são aliados importantes na ver-
tente cultural, tendo formado uma coope-
rativa das artes para o desenvolvimento 
de projetos na zona histórica da vila. 

Pioneiros na descentralização
Como revelou anteriormente o autarca, a 
Câmara Municipal de Vila Nova da Bar-
quinha já tinha posto em prática a trans-
ferência de competências na educação, 
de forma a intervir mais eficazmente nes-
te setor. Atualmente, com um eminente 
processo de descentralização de compe-
tências a nível nacional, o edil mostra-se 
totalmente recetivo a abarcar novas res-
ponsabilidades. “Ao aceitarmos a des-
centralização na educação fomos dos pri-
meiros em Portugal a assumir este tipo 
de responsabilidades e os resultados fo-
ram positivos. Se não fosse a descentrali-
zação não tínhamos dos melhores par-
ques escolares do país. No entanto é evi-
dente que isso requer também um traba-
lho redobrado e contínuo na educação. 
Nesta autarquia estamos preparados pa-
ra receber essas novas competências, 
embora seja sempre necessário algum 
aforro financeiro. Muitas vezes o autarca 
já assume responsabilidades que perten-
cem à administração central, seja na 
educação, terceira e quarta idade ou na 

saúde, onde por exemplo, havendo falta 
de médicos, conseguimos no verão col-
matar essa carência, com um transporte 
inovador (transporte a pedido) para fazer 
a saúde chegar a todas as pessoas”.

Revolução empresarial
“O setor empresarial e urbano será a 
grande revolução que irá acontecer neste 
mandato. Depois de arrumarmos a casa 
no primeiro mandato, vamos agora abrir 
portas ao investimento empresarial”, re-
fere Fernando Freire, quando questiona-
do sobre os planos para o setor empresa-
rial nos próximos quatro anos. O autarca 
reforça ainda que “Vila Nova da Barqui-
nha atravessa um processo de regenera-
ção urbana. A procura no concelho é mui-
to grande devido à nossa localização geo-
gráfica, ao conforto e qualidade de vida. 
Temos uma nova dimensão urbana, 
criando incentivos fiscais e um gabinete 
de apoio ao desenvolvimento local, que 
abarca esta questão da intervenção. Não 
há um pedido que entre na câmara muni-
cipal que não tenha resposta imediata.  

O nosso executivo prima muito por des-
complicar o que pode ser complicado e 
isso é uma vantagem para o fomento em-
presarial. Com uma isenção de taxa de 
IVA e IMI para a recuperação urbana, este 
setor é uma aposta de grande nível que 
estamos a fazer neste mandato.
Se a regeneração urbana assume grande 
protagonismo no investimento da autar-
quia, a atividade industrial surge como 
uma das grandes preocupações derivado 
do Parque Empresarial na Atalaia, que 
tem alocado apenas seis empresas”. Si-
tuado na ligação da A23 com a A13, este 
parque empresarial, de grande dimensão 
e devidamente estruturado, está neste 
momento subaproveitado e um dos moti-
vos para esse fenómeno prende-se com 
um regulamento interno da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova da Barquinha, que 
será revisto de imediato. “Com um regu-
lamento ultrapassado vamos ter de efe-
tuar alterações. Já pedi um parecer de 
técnicos especializados para me identifi-
carem o valor justo por metro quadrado e 
o valor justo do condomínio, um processo 
que poderá ser longo mas que tem de 
acontecer. Vamos mudar o regulamento 
e atrair empresas para este parque em-
presarial que tem todas as condições pa-
ra ser uma referência a nível regional”.
Numa altura em que o programa Portugal 
2020 é altamente criticado, quer pelo 
atraso, quer pela distribuição, Fernando 
Freire minimiza a situação, uma vez que 
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Unidades Militares
O exército detém unidades militares essenciais de Vila Nova da Barquinha.  Até 1993, 
a Força Aérea teve aqui a sua Base Aérea n.º 3. Atualmente a autarquia está a executar 
um projeto de turismo militar, que visa abrir as portas das unidades militares ao público. 
O projeto ocorre desde 2010 e atualmente existe o Museu dos Paraquedistas, o Museu 
da Engenharia Militar, canoagem, saltos Tandem (em paraquedas), em Tancos. Em 2018 
surgirá o novo Centro de Interpretação Templário. Sem esquecer também a vinda da antiga 
base aérea, um projeto que pretende fazer regressar a mesma ao concelho, uma vez que o 
município dispõe de todas as condições de infraestruturas para esse efeito. “O regresso da 
base é uma grande ambição nossa e acredito que estamos perto de o conseguir já neste 
mandato”, acrescenta o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. 

“AO ACEITARMOS A DESCENTRALIZAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO FOMOS DOS PRIMEIROS EM PORTUGAL 
A ASSUMIR ESTE TIPO DE RESPONSABILIDADES  
E OS RESULTADOS FORAM POSITIVOS. SE NÃO 
FOSSE A DESCENTRALIZAÇÃO NÃO TÍNHAMOS  
DOS MELHORES PARQUES ESCOLARES DO PAÍS”



a sua gestão não se prendeu pela aplica-
ção dos fundos europeus. “No mandato 
passado executei poucos projetos, ao 

contrário deste segundo em que o mais 
complicado é dar vazão a todos os proje-
tos que temos em andamento. Vamos uti-
lizar os fundos em alguns destes proje-
tos, no entanto idealizamos a nossa ação 
sem depender de fundos externos sendo 
ainda assim, uma das câmaras do Médio 

Tejo com mais projetos em execução”. O 
autarca considera ainda que o 2020 é 
um programa limitado para as autarquias 
e direcionado para as empresas, admitin-
do que num país burocrático como Portu-
gal, conseguir o acesso aos fundos é um 
desafio bastante complicado. 

Tolerância 
perante os outros
Com a maioria absoluta e um resultado 
superior a 60% dos votos nas últimas 
eleições de outubro, Fernando Freire 
considera que a receita do sucesso de-
ve-se acima de tudo à sua forma de es-
tar na vida. “Quem está na política tem 
de perceber que não pode agradar a to-
da a gente. Temos de seguir o nosso pró-
prio rumo, ser imparciais e devemos ser 
justos. Somos tolerantes e aceitamos as 
críticas dos outros”, indica o autarca. 
Outro ponto importante para justificar o 
resultado alcançado prende-se, no pon-
to de vista do autarca, com a proximida-
de que existe entre o executivo e os mu-
nícipes, uma vez que “a câmara marca 
presença em todos os eventos, estamos 
com todas as pessoas, falamos com 
elas e temos sempre as nossas portas 
abertas para as ajudar. Acredito que foi 
por isso que nas autárquicas de 2017 fo-
mos buscar votos à oposição. Os eleito-
res não votaram só no partido, votaram 
nas pessoas que deram a cara nos últi-
mos quatro anos”. 
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Tejo e Zêzere
Uma preocupação que merece 
especial atenção para Fernando 
Freire são os rios que atravessam o 
concelho. No que diz respeito ao rio 
Tejo, o combate à poluição é uma 
prioridade deste executivo, uma vez 
que este é um recurso de excelência 
a nível de património e turismo, 
sendo um ponto de atração de Vila 
Nova da Barquinha. “Participo em 
todas as manifestações em defesa 
do Tejo, não como político, mas 
como cidadão. O rio é um recurso 
endógeno poderoso e um dos 
patrimónios mais importantes, com 
restaurantes e atividades comerciais 
ao longo das suas margens e com 
investimento privado a explorar o 
turismo local”, acrescenta Fernando 
Freire. Também o Zêzere é um 
recurso importante em termos 
ambientais e neste novo mandato 
serão efetuados investimentos no 
âmbito da valorização do rio e dos 
percursos pedestres circundantes.



► Com um know-how de cerca de 20 
anos neste setor de atividade, Sílvio Soa-
res, em entrevista ao Empresas+®, expli-
ca de que forma surgiu a Climastore, uma 
empresa de ventilação e ar condiciona-
do, responsável pela representação em 
Portugal da marca Vortice. Natural de Vi-
la Nova de Gaia, o empresário explica 
que foi no Porto que começou todo o tra-
jeto até à formação da Climastore: “O 
meu trabalho nesta área começou na 
empresa Ventilnorte, a empresa-mãe da 
Climastore, onde fiz a minha formação 
comercial. Trabalhei durante vários anos 
na Ventilnorte e, há 11 anos, a empresa 
entendeu que tinha chegado o momento 

de abrir uma sucursal em Lisboa. Essa 
sucursal é a Climastore, que entrou no 
mercado para representar a marca italia-
na Vortice de forma quase exclusiva. As-
sumi este projeto na altura, onde come-
cei por fazer uma gestão à distância, no 
entanto e por circunstâncias internas, em 
2013 fixei-me em Lisboa, para alavancar 
a empresa e conseguir uma melhor capa-
cidade de resposta na resolução de si-
tuações”, explica Sílvio Soares.

Serviço completo
Uma das principais características da Cli-
mastore, prende-se com a capacidade de 
fornecer um serviço completo em sistemas 
de ventilação, sem que o cliente tenha a 
necessidade de recorrer a vários fornece-
dores para um só projeto. A Climastore, 
além da venda completa dos materiais, 
tem também a capacidade de prestar 
apoio técnico e fazer acompanhamento 
em obra, tudo aliado a um serviço pós-ven-
da. “Connosco, o cliente só tem de trazer o 
problema que nós arranjamos a solução, 
ou seja, ele diz-nos a sua ideia e, através 
do nosso know-how, satisfazemos a sua 

necessidade. Vendemos desde o parafuso 
ao equipamento mais técnico e, chegando 
à Climastore, não precisa de recorrer a ou-
tros fornecedores porque encontra todo o 
material e apoio necessário. A única coisa 
que não fazemos é a instalação, sendo 
90% dos nossos clientes profissionais e os 
restantes consumidores finais”.
Atuando fundamentalmente no mercado 
da Grande Lisboa, a Climastore dirige-se 
essencialmente ao sul do país, embora 
exista o registo de alguns clientes também 
a Norte. Dentro de Lisboa, a capacidade 
de fornecer um serviço completo é funda-
mental, uma vez que se trata de um gran-
de mercado com uma zona de circulação 
complicada.

Crescimento sustentável 
Com um crescimento de 25% em 2017 
comparativamente a 2016, a Climastore 

é atualmente um nome a ter em conta no 
distrito de Lisboa, graças sobretudo ao 
trabalho efetuado nos últimos cinco 
anos. Sobre o crescimento da empresa 
Sílvio Soares garante que “desde 2013 a 
Climastore não parou de aumentar o seu 
volume de negócio, atingindo os melho-
res números da sua história em 2017.  
A mudança da administração para Lisboa 
foi uma mais-valia, uma vez que permitiu 
que tivéssemos uma capacidade de res-
posta muito mais rápida e eficaz. Hoje 
em dia, conseguimos perceber melhor 
cada situação e resolvê-la no imediato, o 
que tem beneficiado também os nossos 
clientes. Dentro de cinco anos queremos 
estar ainda mais consolidados e temos 
condições para isso, pois temos qualida-
de e apoiamos todos os clientes, sem ex-
ceção, a encontrar a melhor solução”, 
termina. 

Com 11 anos de atividade no mercado da ventilação, a Climastore, 
cuja origem se remete ao norte do país, é cada vez mais uma 
referência neste setor no distrito de Lisboa. Sílvio Soares é o 

principal responsável pela projeção da empresa, sobretudo a partir 
do ano de 2013, quando implementou a administração na capital. 
Como objetivo principal, a Climastore compromete-se a fornecer 

um serviço de qualidade e completo a todos os seus clientes, 
sejam eles profissionais ou consumidores finais.

Especialistas 
em ambiente interior

CLIMASTORE
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► Miguel Loureiro é mestre em ciências 
da educação e está prestes a começar um 
doutoramento dentro da área médica, se-
tor que desde sempre lhe despertou inte-
resse. Mas, neste momento continua à 
frente de um projeto que o fez “essencial-
mente crescer como homem e empresário 
de uma forma muito mais agressiva nos 
últimos 18 anos. Vejo-me no futuro a tra-
balhar numa área completamente diferen-
te relacionada com a parte da investiga-
ção médica”, explica Miguel Loureiro. Des-
de muito jovem, o administrador tem vin-
do a aprender com o pai, que está ligado à 
advocacia, a importância de manter os 
princípios da honestidade e do respeito, 
valores pelos quais se rege dentro da sua 
empresa atual.
Para Miguel Loureiro é importante con-
quistar-se aquilo que se pretende e foi 
com essa base que decidiu começar a tra-
balhar, ainda muito jovem. “Também mui-
to novo fui para a tropa. Quis afirmar-me 
como homem, quis a minha independên-
cia e quando vim de lá recusei voltar a es-
tar dependente dos meus pais”, explica o 
gerente. Depois de vários trabalhos pon-
tuais e várias tentativas de negócio, Mi-
guel Loureiro sentiu-se obrigada a criar a 
sua própria empresa. Foi aí que nasceu a 
ArtCliff. “Nós montávamos telas para vá-
rias empresas, em altura, mas no pico da 
crise ninguém investia em publicidade. 
Então, apresentamo-nos no mercado com 
um intuito completamente diferente e se 
naquela altura o nosso core business era 
trabalhar com gráficas, resolvemos come-
çar a lavar janelas e a reconstruir paredes 
e fachadas. Foi nesse sentido que passa-
mos a dedicar-nos à parte da reabilitação 

urbana. Então, nos últimos cinco anos 
criamos a ArtCliff”, revela Miguel Loureiro.
 
A importância da satisfação 
do cliente 
Na ArtCliff a equipa é jovem e rege-se por 
três vértices fundamentais: a segurança, 
a qualidade e o companheirismo. “Eu tra-
balho com jovens porque nesta linha de 
trabalho chega a uma altura em que al-
guns colaboradores não aceitam algumas 
normas que para nós são importantes, 
nomeadamente um dos nossos vértices 
que é a qualidade. A qualidade e o respei-
to pelo cliente são essenciais. O segundo 
vértice é o companheirismo. Os vértices 
da empresa, a segurança, a qualidade e o 
companheirismo têm que andar de mão 
dada, não pode ser de outra maneira”, 
afirma o administrador. Cumprindo os va-
lores base da ArtCliff o resultado final se-
rá a ausência de reclamação do cliente e 

isso é o mais importante para Miguel Lou-
reiro. “Tudo aquilo que eu peço tem que fi-
car bem feito. É importante mostrarmos 
que desenvolvemos a nossa atividade de 
uma forma profissional e isso vai-nos dife-
renciar dos outros”, acrescenta. Para Mi-
guel Loureiro o mais importante é a pala-
vra do cliente e se este ficar com uma boa 
imagem do trabalho que foi desenvolvido 
irá sempre recomendar a empresa e “é 
por isso que temos de trabalhar sempre 

com afinco e dedicação para que tudo 
corra pelo melhor. Nós vamos a um prédio 
e fazemos arte. Pegamos num prédio 
completamente em ruínas e com os mate-
riais certos e os conselhos certos dos nos-
sos parceiros temos sempre a melhor so-
lução para apresentar a quem acredita 
em nós. Não há dinheiro que pague a sa-
tisfação de um cliente e para nós é gratifi-
cante o reconhecimento dos outros” expli-
ca o gerente. 

 A ArtCliff fundada por Miguel Loureiro atua no mercado nacional  
e internacional tendo por base uma vasta experiência profissional. 

A empresa, cuja génese é da construção civil, especializou-se em 
trabalhos em altura. Rege-se por três vértices fundamentais:  

a segurança, a qualidade e o companheirismo, que, acompanhados 
pela certificação e formação técnica necessária, respondem às 
necessidades de cada cliente, seja ele particular ou industrial.

A SOLUÇÃO IDEAL 
PARA OS TRABALHOS VERtICAIS

ARTCLIFF
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Equipa da Artcliff



Uma aposta na certificação 
e na formação 
Na ArtCliff todos os funcionários são certi-
ficados e trabalham em segurança. Neste 
sentido, Miguel Loureiro foi uma das pri-
meiras pessoas a ter formação internacio-
nal na área e a trazê-la para Portugal, uma 
estratégia que tinha como objetivo trazer 
algo de inovador ao mercado. “Nós mos-
tramos aos nossos clientes que procura-
mos fazer formação e que procuramos 
sempre a ausência de acidentes no traba-
lho. Chegamos a fazer dois níveis de for-
mação em Inglaterra e depois trouxemos 
a formação para Portugal e foi a partir daí 
que se deu o boom da nossa empresa.  
A ArtCliff começou a disponibilizar forma-
ção certificada com base na formação in-
ternacional que tinha”, explica o empresá-
rio. Para Miguel Loureiro, esta vertente de 
negócio é tão relevante que possui uma 
escola em Alverca auditada internacional-
mente e preparada para dar as formações 
certificadas. “Nos últimos anos nós forma-
mos cerca de 80 pessoas, todas certifica-
das e reconhecidas para trabalhar em 
qualquer parte do mundo. Infelizmente vi-

vemos num país onde não é obrigatório 
ter certificação para trabalhos em altura e 
muita gente perde a vida no exercício des-
ta atividade em Portugal”, acrescenta. 

A ArtCliff em inovação 
Miguel Loureiro assume-se um profissio-
nal competente e ambicioso e espera 

nos próximos anos alcançar novas me-
tas. A inovação vai ser sempre uma pre-
sença bem vincada na empresa que se 
encontra já numa fase de viragem que o 
administrador considera “a mais interes-
sante da sua história”. “Na minha opi-
nião este investimento é aquilo que nos 
vai diferenciar de toda a concorrência 

com um projeto completamente diferen-
te. Estamos numa fase muito interessan-
te.  Neste projeto, iremos desenvolver ca-
sas a partir de blocos metálicos e vamos 
ver até onde é que isto nos vai levar.  
O nosso objetivo é construir nos próxi-
mos seis anos pelo menos 25 destas ca-
sas que são completamente inovadoras 
no mercado. Serão casas com certifica-
ção energética A+ e 13% de eficiência. 
Para além disso irão assentar também 
em três pilares fundamentais: o preço 
baixo, a qualidade e o mínimo impacto 
ecológico”, revela Miguel Loureiro, acres-
centando que irá contar com a ajuda de 
um dos elementos da nossa equipa, o ar-
quiteto Sérgio Amaro, “detentor de uma 
visão extraordinária e que captou verda-
deiramente o nosso espírito”.
No futuro, o objetivo passa também por 
continuar a promover formações para o 
trabalho em alturas, a par do desenvolvi-
mento do projeto da construção de ca-
sas. “É um projeto forte e quem sabe um 
dia não nos atrevemos e construímos 
uma grande obra com este novo siste-
ma”, termina. 
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► Decorria o ano de 2008, quando Licí-
nio Fernandes e o seu filho, Nuno Perei-
ra decidiram revitalizar o negócio da fa-
mília, dedicado à distribuição de equipa-
mentos alimentares. Fundaram a Clavi-
teca, a partir de uma carteira de clientes 
antigos, onde se destaca o grupo Sonae, 
com os hipermercados Continente, o 
grupo Jerónimo Martins com o Feira No-
va e o Pingo Doce, o Carrefour, o grupo 
Auchan, o E.Leclerc, o Intermarché, e 
mais recentemente os supermercados 
Apolónia e o El Corte Inglês, sendo o 
Continente um elemento fundamental 
para o crescimento desta empresa sin-
trense. Em entrevista ao em Empre-
sas+®, Nuno Pereira explica todo o seu 
trajeto, que começou na construção e 
culminou no ramo da família: “Comecei 
a minha vida profissional como estagiá-
rio numa das maiores construtoras do 
país, até me fixar a longo prazo numa 
empresa americana de transportes ma-
rítimos, onde consegui alguma estabili-

dade até regressar à área da constru-
ção. Com a crise na construção civil es-
sa empresa fechou portas, algo que eu 
já havia precavido, e como tal, acabaria 
por abandonar a mesma ainda antes do 
período de falência. A minha família 
sempre trabalhou no ramo da distribui-
ção e comercialização de equipamentos 
alimentares, sendo uma grande fonte 
para as grandes superfícies, onde te-
mos exercido toda a nossa atividade. O 
crescimento deste setor originou algu-
mas mudanças, nomeadamente com a 
aquisição do grupo Carrefour em Portu-
gal pela Sonae e integrado na marca 
Continente, e o grupo Jerónimo Martins 
que acabou por integrar a marca Feira 
Nova no Pingo Doce. A Claviteca, após a 
sua fundação, foi crescendo essencial-
mente devido ao know-how de Licínio 
Fernandes que soma já 40 anos de ex-
periência e devido à sua excelente car-
teira de clientes que ajudou a alavancar 
a Claviteca. 

Trabalhar 
com as grandes superfícies
Tendo como público-alvo as empresas 
hoteleiras e as indústrias alimentares, a 
Claviteca tem as portas abertas para tra-
balhar com estes grupos, embora a sua 
carteira de clientes se centre mais nas 
grandes superfícies. “Com o foco cresci-
mento, entramos recentemente para o 
BNI, ferramenta fundamental para con-
seguirmos novos contactos, novos cami-
nhos de negócios e também para sermos 
mais reconhecidos no mercado, criando 
confiança e credibilidade aos nossos 

clientes”, acrescenta Licínio Fernandes.
A propósito do trabalho com as grandes 
superfícies, Nuno Pereira explica que a 
exigência é muito grande, quer a nível de 
pedidos, quer a nível de cumprimento de 
prazos, o que obriga a esforços redobra-
dos para a Claviteca. “Neste setor de ati-
vidade temos de estar sempre bem pre-
parados, porque estes grandes grupos 
estão sempre a necessitar do nosso tra-
balho e somos obrigados a dar resposta. 
Foi essa capacidade que nos valeu fideli-
zar vários clientes e até conseguir algu-
mas vendas complementares. Nós ven-

Sediada em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, a Claviteca é 
uma empresa de distribuição de utensílios e equipamentos do 
ramo alimentar, com um grande foco de mercado nas grandes 

superfícies. Completando em 2018 os primeiros dez anos de 
existência, esta empresa de carácter familiar, transporta 

consigo uma experiência no ramo de cerca de 40 anos, com 
presença garantida na maior parte das cadeias de 

hipermercados em Portugal. Distribuindo as principais marcas 
de utensílios e equipamentos alimentares, a Claviteca 

comercializa qualquer tipo de artigo que o cliente necessite, 
uma vez que a primeira regra da empresa é responder sempre 

afirmativamente a qualquer pedido.

“Conseguimos satisfazer 
todos os nossos clientes”

CLAVITECA

Nuno Pereira 
e Licínio Fernandes
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demos todo o tipo de materiais de cozi-
nha e temos todo o apoio dos fornecedo-
res para conseguirmos estar preparados 
para responder a todos os desafios”. 
Importa salientar que Claviteca se carac-
teriza como um empresa intermediária, 
que importa, prepara e distribui todos os 
seus artigos, e dessa forma, o trabalho 
com os fornecedores, em grande parte 

estrangeiros, assume uma importância 
extrema. Ao mesmo tempo é também 
uma das suas grandes mais-valias. “Sei 
exatamente onde vou buscar os mate-
riais que me pedem e isso é um fator di-
ferenciador. Quando nos pedem algo di-
zemos sempre que sim e dizer não é proi-
bido. Se não tivermos, vamos à procura, 
garante Licínio Fernandes.

Crescer de forma 
responsável
Num setor de atividade que atravessa 
um período pós crise, algumas fontes de 
negócio foram-se perdendo, bem como 
o número de concorrentes que diminuiu 
nos últimos seis anos. “Em 2011 muitas 
empresas do ramo fecharam, como tam-
bém muitas empresas no setor da res-

tauração não sobreviveram à crise.  
O ano de 2011 também nos afetou, no 
entanto, quando criei a empresa, procu-
rei manter a estrutura o menos pesada 
possível, com muita atenção nos gastos, 
para evitar sobressaltos. Em boa hora o 
fiz, pois essa gestão permitiu-nos sobre-
viver e ser um hoje um nome estabeleci-
do no mercado”, revela Nuno Pereira. 
Questionado sobre a principal vantagem 
da Claviteca no mercado, reponde que a 
mesma se prende com “a capacidade 
de conseguirmos satisfazer todos os 
nossos clientes a 100%. Como explicou 
o meu pai, cumprimos prazos e resolve-
mos situações quase impossíveis por-
que somos moldáveis. Se um cliente 
nos pedir um produto diferente do habi-
tual, ou resposta imediata a uma solici-
tação, nós temos sempre uma solução 
preparada”.
Mantendo uma estratégia baseada na 
sustentabilidade, a Claviteca aposta em 
prestar um serviço de qualidade e ter 
boas parcerias, que permitam à empre-
sa continuar a ser uma referência no se-
tor, sem oscilações. 
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“SEI EXATAMENTE 
ONDE VOU BUSCAR 
OS MATERIAIS 
QUE ME PEDEM E 
ISSO É UM FATOR 
DIFERENCIADOR. 
QUANDO NOS PEDEM 
ALGO DIZEMOS 
SEMPRE QUE SIM E 
DIZER NÃO É PROIBIDO. 
SE NÃO TIVERMOS, 
VAMOS À PROCURA”



► Miguel Silva fundou a Pooltorres em 
2011, juntamente com três sócios. Em 
entrevista ao Empresas+®, revela que 
este projeto é a consequência de um so-
nho que se concretizou ao tornar-se em-
presário. “Eu trabalho desde os meus 15 
anos. Estive durante 11 anos a trabalhar 
numa empresa de arte gráficas e outros 
11 anos a trabalhar numa conceituada 
empresa de piscinas. Há cerca de seis 
anos atrás resolvi iniciar o projeto da 
Pooltorres. No início éramos quatro só-
cios mas neste momento sou apenas o 
único da empresa. Os meus sócios eram 
também meus colegas de trabalho e 
prestavam serviços para a mesma em-
presa só que eu era o único que trabalha-
va mais na parte da manutenção das pis-

cinas que é agora o serviço principal da 
Pooltorres. Sempre tive o sonho de cons-
tituir uma empresa e até aos dias de hoje 
tem corrido bem”, conta.
Esta empresa de Torres Vedras tem como 
principal core business a manutenção, re-
paração e reabilitação de piscinas. Contu-
do, encontra-se também habilitada à 
construção. “Não é algo que fazemos com 
muita frequência, embora seja um serviço 
que está a crescer significativamente. Nós 
também não procuramos verdadeiramen-
te este serviço, os clientes é que acabam 
por vir ter connosco. Nós somos reconhe-
cidos pelos nossos serviços e estamos re-
presentados no mercado por sermos uma 
empresa fiável, por tentarmos desenras-
car ao máximo o nosso cliente naquilo que 

melhor sabemos fazer e tentar sempre mi-
nimizar os custos do cliente simplificando 
os serviços”, explica o empresário.

Uma empresa 
próxima dos clientes
A Pooltorres executa todo o tipo de pisci-
nas e adapta os serviços à necessidade 
de cada cliente. A nível de construção, a 
empresa trabalha em parceria com uma 
empresa constituída pelos seus ex-só-
cios. “Para os restantes serviços somos 
totalmente independentes e acabamos 

por não ter só o negócio das piscinas.  
O cliente que nos pede para fazer uma 
manutenção, começa a pedir-nos orça-
mentos para outro tipo de serviços rela-
cionados com a eletricidade, por exemplo 
e nós tentamos sempre resolver essa si-
tuação. Antes de arranjarmos um cliente 
temos de arranjar um amigo e com isto 
acaba por haver uma grande cumplicida-
de com os clientes”, adianta Miguel Silva. 
O público-alvo da Pooltorres são princi-
palmente os particulares, embora preste 
alguns serviços para outras empresas 

Situada em Torres Vedras, a Pooltorres é uma empresa que se 
dedica essencialmente à manutenção, reconstrução e reabilitação 
de piscinas. Foi fundada há seis anos por Miguel Silva e outros três 

sócios que já não se encontram em funções na empresa.  
A Pooltorres vem dar continuidade à atividade do empresário que 

sempre quis trabalhar por conta própria e como o mesmo revela em 
entrevista ao Empresas+®, concretizou o sonho que há muito 

ansiava. No mercado, a Pooltorres destaca-se pelo reconhecimento 
na qualidade do serviço que prima essencialmente pela 

aproximação ao cliente.

Uma resposta para o mercado 
das piscinas em Lisboa

POOLTORRES

Miguel Silva
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que trabalham para um nicho de merca-
do muito específico.
A relação com o cliente é fundamental pa-
ra o bom funcionamento da empresa e 
não é por acaso que Miguel Silva admite 
que a Pooltorres é reconhecida no merca-
do “pelo trabalho que fazemos ao nível 
das reparações porque tentamos ajudar 
sempre o cliente. Nós não queremos um 
cliente para hoje mas sim para o futuro e 
temos de saber como mantê-lo. Os meus 
clientes sabem que estou sempre disponí-
vel para lhes atender o telefone e são este 
tipo de situações que cultivam a nossa 
aproximação que eles tanto valorizam”.
Num mercado tão concorrencial como es-
te, Miguel Silva reconhece que por vezes 
é necessário efetuar uma filtragem dos 
clientes para perceber se os mesmos 
têm ou não potencial. “Cerca de 80% dos 
orçamentos que nós damos não os con-
cretizamos pelo menos durante aquele 
ano”, revela, acrescentando que por ve-
zes estes mesmos clientes que pedem 
orçamentos acabam por surgir mais tar-
de e pedem para executar a obra. “Nós 
respeitamos muito os orçamentos que 

atribuímos e se nos pedem por exemplo 
para baixar o valor significativamente, 
prefiro recusar o trabalho porque iria es-
tar a desvalorizar o meu serviço”, nota o 
empresário.

Crescer de forma sustentável
A Pooltorres está disponível para traba-
lhar a nível nacional com o serviço de re-

paração ou da construção de piscinas. 
No que se refere à manutenção das pis-
cinas, Miguel Silva reconhece que é 
mais vantajoso trabalhar apenas na re-
gião de Lisboa porque nem sempre com-
pensa fazer muitos quilómetros quando 
existem empresas que fazem o mesmo 
serviço e podem fazê-lo mais barato.
Daqui por cinco anos, Miguel Silva con-

fessa que o objetivo da Pooltorres é fir-
mar-se no mercado como uma empresa 
estável. O empresário admite ainda as-
sim uma vontade de crescer mas não 
muito significativamente. “Aqui na zona 
conseguimos gerir cerca de 130 pisci-
nas por semana. Se ultrapassarmos es-
te número, isso obriga a que a empresa 
tenha um outro crescimento. O mercado 
das piscinas oscila muito e se criarmos 
uma estrutura muito grande estamos 
sujeitos a não conseguir mantê-la.  
Eu prefiro subcontratar serviços do que 
contratar um funcionário para fazer de-
terminada obra e depois dispensa-lo. 
Não é nossa política despedir pessoas e 
por isso vamos tentando gerir da melhor 
forma possível aquilo que temos em 
mãos”, acresce.
A Pooltorres tem vindo a ganhar cada vez 
mais expressão no mercado principal-
mente no que se refere ao trabalho de 
reabilitação e reparação de piscinas, ten-
do registado nos últimos dois anos um 
crescimento substancial do volume de 
negócio comparativamente aos primeiros 
anos de atividade. 
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► Apesar de fundada em 1998,o projeto 
da Biofrade remonta a 1991, quando An-
tónio Gomes, um dos fundadores da em-
presa, tinha já uma atividade de produ-
ção agrícola na Lourinhã, que atravessa-
va alguns problemas devido à dificuldade 
de escoamento do produto, por conse-
quência da enorme concorrência. A solu-
ção para o problema passou por inovar e 
começar a comercializar produtos agríco-
las sem químicos, ao preço normal, in-
vestindo assim na agricultura biológica. 
Comercializando produtos biológicos e 
sem químicos, Vitor Gomes conseguiu ex-
plorar o mercado europeu, trabalhando 
essencialmente para a exportação.  
Em entrevista ao Empresas+®, Vitor Go-
mes e o irmão Henrique Gomes, explicam 
como é que da exportação, chegaram ao 
mercado nacional e fundaram a Biofrade. 
“Em Portugal ainda não existia este tipo 
de consumo e a procura não era muita em 
1991. No entanto, o mercado nacional co-
meçou a pedir produtos biológicos e em 
1998 formalizámos a empresa, com cinco 
sócios irmãos e eu como único funcionário 
e decidimos finalmente investir os nossos 
produtos 100% biológicos em Portugal. 
Até 2002, tivemos alguma dificuldade em 
escoar produto, estávamos restritos à 
área da Grande Lisboa e então decidimos 
alargar horizontes. Contactámos outros 
produtores para comercializar novos pro-

dutos e começámos a entrar em novas ci-
dades e mercados com a grande distribui-
ção em 2004. Nessa altura, aquilo que 
produzíamos representava 80% do produ-
to que comercializávamos. Atualmente te-
mos 40 culturas diferentes e estamos pre-
sentes em quase todo o lado e em todas 
as lojas ligadas à agricultura biológica”,  
indica Henrique Gomes.

Produtos certificados 
e 100% biológicos
Uma das garantias da Biofrade é a não 
existência de químicos e estamos certos 
de que os produtos são 100% biológicos. 
Todos estão certificados nesse sentido 
com o selo “agricultura biológica” através 
de um processo que pode ser demorado. 
Uma das dúvidas do público em geral 
que recai sobre a produção biológica 
destes produtos agrícolas, está no méto-
do de produção. Se não existir a presen-
ça de químicos, como é que se evita a 

destruição dos produtos por parte das 
pragas da terra? Vítor Gomes explica: 
“Os campos possuem todo o tipo de pra-
gas. O controlo das mesmas é feito atra-
vés do equilíbrio com a natureza. En-
quanto na agriculta mais comum se utili-
zam químicos para combater as pragas, 
obstruindo o equilíbrio natural da nature-
za, na agricultura biológica, e na Biofra-
de em particular, as culturas desenvol-
vem-se sem ação química e humana, 
senda a natureza o único fator de inter-
venção. Chamamos a este processo de 
sustentabilidade do sistema. Temos pra-
gas sim, mas também temos insetos que 

comem essas pragas e predadores que 
comem os invasores das culturas”.
Presente na grande distribuição e em al-
gumas superfícies de pequena dimen-
são, a Biofrade foca-se num nicho de 
mercado muito próprio, direcionada es-
sencialmente a um público muito especí-
fico. Segundo Henrique Gomes, quem 
procura a Biofrade, sabe exatamente o 
que está a procurar: um produto de quali-
dade e 100% biológico.
Com um crescimento anual do volume de 
negócios, os planos para o futuro da Bio-
frade passam pelo aumento do número 
de lojas e da rede de distribuição.  

Com 26 anos de experiência e know-how, a Biofrade é um dos 
mais conceituados produtores nacionais, no que diz respeito à 

agricultura biológica. Com capacidade de distribuição, a Biofrade 
comercializa produtos biológicos para as grandes superfícies e 
para o consumidor final através da venda direta em mercearias, 

mercados e na própria cadeia de lojas. 

Garantia 100% Biológica
BIOFRADE
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► Ricardo Duarte é um empresário brasi-
leiro que decidiu trazer a Portugal um con-
ceito de negócio distinto que pretende im-
pulsionar o mercado das limpezas no país. 
É proprietário da master franquia da Limp-
po em Portugal, uma rede de franchising 
bastante consolidada no Brasil. Enquanto 
empresa, a Limppo iniciou a sua atividade 
2001 como franchisada de uma outra 
marca prestadora de serviços de limpeza. 
Foi em 2009 que adotou a sua verdadeira 
identidade, implementando no mercado o 
conceito de limpezas multi-serviços. Teve 
desde então um crescimento notável, e 
com uma visão orientada para o futuro, re-
solveu dedicar-se ao negócio do franchi-
sing, passando a dedicar-se única e exclu-
sivamente à gestão das suas franquias.  
A rede Limppo dedica-se à limpeza de 
qualquer tipo de atividade, sendo o seu 
grande foco de mercado as empresas, es-
critórios, condomínios, garagens, universi-
dades, escolas, plataforma Airbnb, cen-
tros comerciais, entre outras superfícies. 

Uma vantagem para Portugal
Na onda do crescimento, a Limppo chega 
a Portugal em 2017. A sua implementação 
no mercado português durou cerca de dois 

anos e meio, que serviram essencialmente 
para efetuar uma análise aprofundada do 
mesmo. Nas conclusões do seu estudo, Ri-
cardo Duarte explica que “em Portugal 
existem cerca de 3600 empresas de lim-
pezas e a grande maioria são empresas 
pequenas ou de cariz familiar. Este é o per-
fil que se encaixa naquilo que pretende-
mos trazer cá para Portugal. Procuramos 
negócios que não se têm conseguido ex-
pandir e o objetivo do nosso franchising é 
prestar por exemplo apoio ao nível das 
vendas, apoio jurídico, apoio operacional, 
entre outros que facilitem a atividade em 
termos de crescimento e garantem melho-
res perspetivas de novos clientes. O que di-
fere a Limppo das grandes empresas é 
que nós descobrimos que com apenas um 
colaborador a fazer a limpeza e com um 
outro a supervisionar, a qualidade do servi-
ço aumenta, conseguimos ser mais com-
petitivos e os lucros também crescem e is-
so solidifica o trabalho da franquia, da rede 
e obviamente da marca”, garante Ricardo 
Duarte, em entrevista ao Empresas+®. 
Tendo em conta que no Brasil a profissio-
nalização no setor das limpezas é maior 
comparativamente a Portugal, a Limppo 
pretende trazer ao mercado lusitano a so-

lução necessária para fazer a diferença 
neste setor de atividade, no que diz respei-
to à qualidade de serviço, uma vez que, 
segundo Ricardo Duarte “o nível de exi-
gência da Limppo é maior do que aquele 
verificado em Portugal”. O empresário re-
força ainda que, nas conclusões do seu 
estudo, constatou que a totalidade das 
empresas deste setor de atividade, fatura 
uma média de 560 milhões de euros por 

ano, um número que pode vir a ser bem 
maior com a implementação do modelo 
de negócio da Limppo. O mercado portu-
guês está a crescer consideravelmente, 
pelo que as perspetivas são positivas.  
A Limppo está estruturada para fazer a di-
ferença e conquistar definitivamente o 
mercado português e é dessa forma que 
Ricardo Duarte acredita que 2018 será 
um ano de grandes conquistas. 

Com 20 anos de experiência no ramo das Limpezas, Ricardo Duarte 
é o master franchisado da empresa brasileira Limppo, que atua 

como rede de franchising, e é um nome consolidado no Brasil.  
A Limppo chegou em 2017 a Portugal, para disponibilizar um 

serviço inovador de norte a sul do país, com um nível de exigência 
e profissionalismo que pretende revolucionar o mercado. 

Uma marca para as limpezas 
em Portugal

LIMPPO
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Ricardo Duarte

“O QUE DIFERE A LIMPPO DAS GRANDES 
EMPRESAS É QUE NÓS DESCOBRIMOS QUE  
COM APENAS UM COLABORADOR A FAZER A 
LIMPEZA E COM UM OUTRO A SUPERVISIONAR,  
A QUALIDADE DO SERVIÇO AUMENTA”




