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ESPECIAL Algarve (arquitetura e construção)





► Com características marcadamente 
rurais, com clima ameno e particular li-
gação à terra, o Cadaval apresenta-se 
como um território competitivo, ancora-
do na fileira produtiva estratégica da fru-
ticultura e da vinha. Possui um vasto po-
tencial turístico, valoriza os recursos en-
dógenos naturais e patrimoniais, poten-
ciando produtos e serviços de turismo e 
lazer de qualidade.
Quando questionado sobre a descentrali-
zação de competências, o presidente da 
câmara assume que, sempre que esta 
ocorre, não vem acompanhada dos meios 
financeiros necessários para fazer face à 
transferência de competências, tornando-
-se num obstáculo difícil de contornar. 
O presidente explica que “isto acontece 
porque, por vezes, existem associados 
uma série de custos indiretos, que não 
estão previstos nem contabilizados, no-
meadamente, o processamento de ven-
cimentos, que obriga ao aumento do nú-
mero de pessoas nos recursos huma-
nos, entre outros. Junto com essa des-
centralização vem sempre associado 
um acréscimo do número de funcioná-
rios associados a ela”.

QUADROS QUALIFICADOS 
“Quer na área da saúde, quer na área da 
educação, eu julgo que são concursos 
que têm que ser realizados a nível nacio-
nal e que é muito complicado se vierem 
a ser descentralizados para as autar-
quias, a não ser que as próprias autar-
quias deleguem, em Comunidades Inter-
municipais”, afirma o edil.
No entanto, existe um vaivém na forma 
como se processam os concursos, visto 
que uma delegação que pertence ao  
Estado volta-se para os municípios e, 
posteriormente, os municípios para a 
associação de municípios ou para a co-
munidade intermunicipal. E isto, no seu 
crer, não é vantajoso, porque acaba por 
se tornar centralizado de qualquer das 
maneiras. “Sendo que, fazer concursos 
limitados à área geográfica, se já é difí-
cil a mobilidade desses quadros supe-
riores a nível nacional, a nível regional 
há-de ser muito mais difícil ainda”, 
acrescenta.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Atualmente, o ordenamento do território 
não é um problema para o município  
do Cadaval. “A minha opinião, face ao  
ordenamento do território é que, se  
a conjuntura mudar, pode vir a ser  
um problema. Neste momento, numa  
fase de recessão, não tem sido um pro-
blema”.
Há sim outro problema, que é o atraso 
na revisão dos PDM. “Esse problema 
deve-se ao facto dos municípios não 
conseguirem que os organismos da  
Administração Central despachem os 
documentos necessários com a celeri-
dade que era esperada e, efetivamente, 
todos os municípios têm os seus PDM 
em revisão há 20 anos. A primeira gera-

ção dos PDM foi feita com o intuito de 
durar cinco anos e ser revista daí para a 
frente, e muito poucos estão revistos, a 
maioria está em revisão desde essa al-
tura. Como digo, no caso do Cadaval, 
não é um grande problema”, revela.

APOSTA NA CULTURA E NO TURISMO
O setor agrícola e do agroturismo estão 
enraizados na génese do concelho do 
Cadaval e, por isso, o edil revela que  
“a agricultura necessita menos do apoio 
da câmara municipal do que as outras 

Instalado no distrito de Lisboa, o município do Cadaval reúne todas 
as condições para se tornar um território mais competitivo, 

inclusivo e sustentável, como destino privilegiado para o 
investimento e fixação de pessoas, reconhecido enquanto 

território rural de excelência. José Bernardo Nunes foi eleito, pela 
segunda vez consecutiva, para assumir a liderança do município e 

revela uma enorme vontade em continuar a fazer deste concelho 
um ponto de encontro de costumes para quem o visita.

VISÃO CADAVAL
MUNICÍPIO DO CADAVAL

José Bernardo Nunes
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“A MINHA OPINIÃO, FACE AO ORDENAMENTO  
DO TERRITÓRIO É QUE, SE A CONJUNTURA MUDAR, 
PODE VIR A SER UM PROBLEMA. NESTE MOMENTO, 
NUMA FASE DE RECESSÃO, NÃO TEM SIDO  
UM PROBLEMA”

Os autarcas mais votados



áreas, como o turismo. Precisamente, 
por ser um concelho essencialmente ru-
ral, os agricultores estão organizados 
em associações, que têm vários técni-
cos a dar apoio e a fazer projetos. Além 
disso, temos também aqui no concelho 
do Cadaval a sede da Leader Oeste, 
uma associação privada que visa o de-
senvolvimento e a promoção rural do 
Oeste, que tem candidaturas para a pe-
quena agricultura e que presta apoio, e, 
por isso, quer no setor da vinha, quer no 
setor da fruta, estamos bem servidos”, 
declara o presidente.
Quanto ao turismo, o entrevistado  
evidencia que esta é ainda uma área  

por explorar, mas com muito potencial.
“O turismo é diferente. O turismo penso 
que é uma área que nós, Cadaval, te-
mos condições para explorar, porque 
somos um concelho do distrito de Lis-
boa, mas somos um concelho rural. Es-
tamos a 45 minutos de Lisboa, temos 
bons acessos às autoestradas, boa qua-
lidade de vida e temos ‘a rainha da co-
roa’ em termos turísticos, que é a serra 
de Montejunto e a Real Fábrica do Gelo, 
que é monumento nacional e uma das 
áreas onde estamos a investir e onde, 
felizmente, temos conseguido uma di-
namização progressiva, porque também 
não se pretendia um aumento em mas-

sa. Todavia, efetivamente, o número de 
pessoas que vem visitar o Montejunto  
é muito superior àquele que registáva-
mos há dez anos, porque se  
tem vindo a dinamizar e a investir  
nessa área”.
Além disso, foi criada, em 2015, a AMAC 
(Associação de Municípios de Alenquer  
e Cadaval) para a promoção do Monte-
junto, “precisamente para a sua promo-
ção e valorização turística. Temos tam-
bém uma candidatura, que está ainda 
em fase de finalização do projeto, para 
a valorização da Real Fábrica do Gelo 
porque, sendo um monumento nacio-
nal, solicitamos sempre o apoio do pa-
trimónio, para não corrermos o risco de 
fazermos ali alguma asneira”, explica.

ADIAFAS
Quando se fala em cultura e turismo no 
Cadaval, é inevitável não fazer referên-
cia à tradicional festa das Adiafas, cer-

tame que reúne gastronomia, espetácu-
los, exposições, colóquios e atividades 
equestres. “As Adiafas têm vindo a evo-
luir sempre ao longo do tempo e  
já têm muitos anos. Houve um investi-
mento significativo no espaço onde as 
mesmas se realizam, porque tínhamos 
necessidade de ter um espaço para 
eventos, sendo que o evento principal 
que anualmente ali se realiza, digamos 
assim, são as Adiafas, e vamos conti-
nuar a investir nesse espaço, no sentido 
de vir a melhorar as condições, e esta-
mos na esperança que, mais uma vez, 
vai resultar bem. Há um fator sempre 
muito importante para as Adiafas, para 
além de todo o esforço que se faz em 
termos de comunicação e divulgação de 
eventos, que são as condições climaté-
ricas, pois o mesmo realiza-se sempre 
em outubro, celebrando o fim das  
colheitas, a que chamamos de ‘adia-
fas’”, finaliza o edil. 
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Plano de ação
José Bernardo Nunes rege-se por dez linhas de ação para o concelho do Cadaval, 
entre elas: continuar a apostar na conservação da rede viária municipal e as 
suas infraestruturas de apoio, apostar no Programa de Revitalização Urbana das 
Aldeias (arranjo urbanístico dos principais largos e praças), apostar na melhoria 
dos cuidados de saúde à população do concelho (pugnar pelo reforço dos meios 
humanos e infra estruturas, nomeadamente, o novo Centro de Saúde do Cadaval 
e Unidade Móvel de Saúde), apostar no desenvolvimento económico do concelho 
através da criação de condições de atração de iniciativas empresariais de 
investimento, premiando o empreendedorismo local, apostar na dinamização e 
diversificação do setor agrícola, do agroturismo, e indústrias de transformação e 
valorização dos produtos locais, através de parcerias, criando oportunidades de 
emprego diversificadas, criar apoios e incentivos sociais que visem a promoção 
da coesão social e territorial do concelho do Cadaval, apostar na Educação 
enquanto desígnio municipal, reforçando a articulação entre os vários responsáveis 
da comunidade escolar, com vista a introduzir uma cultura local de sucesso 
escolar, apoiar e promover a atividade desportiva e potenciar as infra estruturas 
existentes no concelho, promovendo a competitividade e o desenvolvimento da 
prática desportiva, apostar numa cultura ambiental de proteção e valorização dos 
recursos naturais do concelho e, finalmente, reforçar a identidade do município e 
da chamada “Marca Cadaval”, enquanto destino privilegiado para o investimento e 
fixação de pessoas, enquanto território rural de excelência.

“POR SER UM CONCELHO ESSENCIALMENTE RURAL, 
OS AGRICULTORES ESTÃO ORGANIZADOS EM 
ASSOCIAÇÕES, QUE TÊM VÁRIOS TÉCNICOS A DAR 
APOIO E A FAZER PROJETOS”



► Maria Safara assumiu, pela primeira 
vez, a presidência do município de Mou-
rão em 2013. O bom trabalho desenvolvi-
do em prol do concelho e da sua gente di-
tou a reeleição da autarca que, em 2017, 
foi reeleita com 45,49% dos votos do Par-
tido Socialista. O Empresas+® rumou até 
à vila raiana, onde esteve à conversa com 
Maria Safara que falou do trabalho desen-
volvido e do projeto em vista para o muni-
cípio alentejano.

Favorável à descentralização
Para a autarca de Mourão, a descentraliza-
ção de competências é um processo bené-
fico. Maria Safara considera que “a des-
centralização é sempre positiva, porque 
estamos mais perto dos munícipes e pode-
mos gerir melhor os dinheiros públicos”. 
No entanto, e à semelhança do que acon-

tece com a maioria dos autarcas, não es-
conde o receio admitindo que, “neste mo-
mento não me sinto ainda à vontade para 
aceitar a transferência de competências”. 
A falta de definição dos diplomas sectoriais 
constitui o grande entrave para a edil que 
assume não estar preparada para aceitar 
o processo de descentralização sem ter o 
total conhecimento das competências a 
transferir. “Os diplomas sectoriais ainda 
não estão bem definidos e o Governo alte-
rou a data em que tínhamos que dar o nos-
so parecer. Agora, aguardamos os diplo-
mas sectoriais, porque para aceitarmos 
primeiro temos que saber aquilo que va-
mos aceitar”, afirma a edil.

Constrangimentos 
do ordenamento do território
Situado na margem esquerda do rio Gua-
diana, o concelho de Mourão é presentea-
do com uma localização de excelência.  
A proximidade com o rio dá ao concelho 
características ímpares que, na opinião da 
autarca, não estão a ser devidamente 
aproveitadas. Maria Safara encontra no 
POAAP (Plano de Ordenamento das Albu-
feiras do Alqueva e Pedrogão) o grande 
entrave ao desenvolvimento e, conse-
quentemente, ao investimento nas mar-
gens da barragem do Alqueva. “Nós te-
mos um plano que nos traz muitos cons-
trangimentos que é o POAAP. Os municí-
pios que estão nesta orla da barragem do 

Alqueva veem muitos investimentos se-
rem impedidos. Limita muito os investi-
mentos em toda a barragem do Alqueva. 
Há investidores e pessoas interessadas 
que têm vindo até cá, e nós acabamos 
por, no nosso território, não conseguir de-
senvolver investimentos por causa de to-
dos estes constrangimentos”, conta a au-
tarca, que assume estar a trabalhar no 
sentido de alterar a atual conjuntura. “Já 
tivemos uma reunião com a secretária de 
Estado do Ordenamento do Território e te-
mos tentado de várias formas chamar à 
atenção para esta questão, mas ainda 
não houve nenhuma alteração. Espere-
mos que seja para breve”.

“Praia Fluvial do Ano”
Com vários projetos em vista para o con-
celho, Maria Safara destaca aquele que 
considera “o grande projeto que tivemos 
no anterior mandato”. Trata-se da constru-
ção da praia fluvial de Mourão, um projeto 
financiado em cerca de 90%, no âmbito da 
valorização turística do Interior do Progra-

ma Valorizar. Inaugurada em 2017, é uma 
das candidatas ao prémio “Praia Fluvial 
do Ano”. Um projeto que Maria Safara con-
sidera “uma aposta ganha”. “Tem vindo 
muita gente, as pessoas passam por Mou-
rão e ficam em Mourão, especialmente no 
mês de julho e agosto. O feedback que te-
mos é bastante positivo”, assume a edil.
O balanço feito pela autarca é bastante 
positivo. O município conseguiu, neste 
mandato, sair do endividamento excessi-
vo o que em muito satisfaz Maria Safara, 
que não esquece que “ainda há um longo 
caminho a percorrer. Tivemos uma redu-
ção do endividamento, o que nos retirou 
do endividamento excessivo, e isso para 
nós é muito satisfatório”, afirma a edil que 
fez ainda questão de deixar uma mensa-
gem a todos os munícipes. “Nós estamos 
cá todos os dias para trabalhar, para criar 
melhores condições para os que cá vivem 
e, também, para criar condições para 
aqueles que estão fora poderem voltar, 
poderem visitar-nos ou talvez investir”, 
conclui. 

Conhecido pela sua beleza natural e riqueza histórica, o 
concelho de Mourão insurge-se nas margens do rio Guadiana. 

Presidido por Maria Safara, desde 2013, o município de Mourão 
tem registado um forte crescimento turístico, muito graças à 

construção da praia fluvial de Mourão que constitui a maior 
praia certificada do lago do Alqueva.

Um destino a conhecer
MUNICÍPIO DE MOURÃO
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Maria Safara

Autarca de confiança



► Prestes a concluir o primeiro ano de 
mandato na presidência da Câmara Muni-
cipal de Vidigueira, Rui Raposo mostra-se 
satisfeito com o trabalho desenvolvido no 
concelho. Com uma política assente na 
transparência, o edil encontrou na capta-
ção de investimento, através da promoção 
e divulgação do território, o principal eixo 
estratégico de atuação. “Neste ano de 
mandato, apostámos fortemente na pro-
moção e divulgação do território. Quise-
mos divulgar da melhor forma as potencia-
lidades que temos, tudo com a intenção 
de captar e atrair visitantes e turistas e 
tendo sempre também, a ideia do desen-
volvimento económico e social, através da 
atração de empresários”, conta. Nesse 
sentido, muitas foram as iniciativas de-
senvolvidas pelo atual executivo camará-
rio com vista a mostrar o que de melhor Vi-
digueira tem para oferecer. “Participámos 
em diversos eventos, no sentido de divul-
gar o que o concelho tem de melhor. Parti-
cipámos na Ovibeja, estivemos na BTL, di-
vulgámos também muito do nosso patri-
mónio, como as ruínas romanas de São 
Cucufate. Demos uma nova dinâmica à 
candidatura do Vinho de Talha a Patrimó-
nio Mundial da Humanidade e através de-
la acabamos também, por nos candidatar 
e divulgar a nossa gastronomia no concur-
so ‘7 Maravilhas à Mesa’. Foi muito esse o 
nosso objetivo, promover e divulgar o con-

celho de forma a atrair novos residentes, 
novos empresários e investimento, criar 
emprego e condições para a fixação de jo-
vens na região”, conta o autarca.

Potencializar 
o desenvolvimento económico
Quando abordada uma das questões na 
ordem do dia, a descentralização de com-
petências, e quando questionado sobre a 
sua posição face ao processo de transfe-
rência de competências da Administração 
Central para os municípios, Rui Raposo re-
fere que o processo “está a ser trabalhado 
com alguma ligeireza e pressa e com pou-
ca informação”. Na visão do autarca este 
deve ser um processo bem ponderado, 
muito bem avaliado e, acima de tudo, de-
vem ser dadas às autarquias todas as in-
formações relativas ao envelope financei-
ro que o acompanha . “A informação que é 
importante, nós não a temos. Há uma 
grande pressão por parte da Administra-
ção Central para que aceitemos estas 
competências, mas nós não podemos 
aceitar sem saber o que é que vamos re-
ceber. Seria de uma enorme irresponsabi-
lidade política aceitar sem saber as conse-
quências que daí decorrem. Este parece 
ser mais um processo de transferência de 
encargos do que propriamente uma pro-
cesso de transferência efetiva de compe-
tências”, afirma o edil.

Em entrevista, foi também abordada a 
questão do ordenamento do território 
que, na visão do autarca, constitui “a 
grande alavanca do desenvolvimento 
económico do concelho”. Nesse sentido, 
o atual executivo camarário tem já previs-
tas alterações ao Plano Diretor Munici-
pal. “Esperamos com essas alterações 
conseguir maiores facilidades para cap-
tar investimento que se pretenda instalar 
no concelho. Estamos já a trabalhar nis-
so e queremos estar preparados para re-
ceber todos esses investidores e dessa 
forma, criando emprego e potencializan-
do o desenvolvimento económico do con-
celho”, afirma.

Aposta na cultura
“Foi uma aposta muito forte nos eventos 
culturais e o balanço é extremamente po-
sitivo”. É desta forma que Rui Raposo 
avalia os resultados conseguidos no últi-
mo ano. Rico em tradições e cultura e 
com uma evidente vertente vinícola, o 
município de Vidigueira foi palco de even-
tos de referência, a começar desde logo, 
com o Vidigueira Vinho, um evento que vi-
sa a promoção dos vinhos da sub-região 
vitivinícola da Vidigueira. “A afluência foi 
extremamente elevada, tanto dos visitan-
tes como dos empresários que quiseram 
estar presentes. Este foi sem dúvida o 
primeiro grande evento e uma mostra da-

quilo que nós temos”, conta Rui Raposo 
que acrescenta ainda, “realizámos vários 
outros eventos, trouxemos de volta al-
guns, criámos outros. O balanço é bas-
tante positivo”.
À semelhança do que acontece em ou-
tros concelhos do país, também Vidi-
gueira apresenta algumas lacunas no 
que à capacidade hoteleira diz respeito. 
Uma falta de camas que ‘apesar do con-
junto de projetos ligados ao enoturismo 
instalados nos últimos anos no concelho 
está ainda aquém do que seria possível 
e desejável’ diz Rui Raposo que espera 
conseguir colmatar essa lacuna com a 
atração de investimento privado para o 
concelho. “Essa é uma grande preocu-
pação nossa. Esperamos conseguir reu-
nir as sinergias necessárias no sentido 
de conseguir colmatar essa lacuna”, 
conclui o edil. 

A sua localização privilegiada, associada ao seu património natural e humanizado, fazem da 
Vidigueira um destino único. A aposta do atual executivo tem sido essa, promover e divulgar o que de 

melhor o concelho tem para oferecer e proporcionar vivências únicas a quem o visite.

Divulgar e promover 
a Vidigueira

MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA
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Rui Raposo

Novo autarca



► No fim do primeiro ano do seu segun-
do mandato, Alberto Mesquita faz um 
balanço muito positivo do trabalho de-
senvolvido. O autarca do PS centrou a 
atenção do seu executivo na reabilita-
ção urbana e já apresentou obra feita. 
“Tínhamos proposto uma série de inves-
timentos em várias áreas e onde mais 
nos focamos foi na reabilitação urbana e 
nas candidaturas que apresentámos no 
âmbito do Portugal2020. Uma delas é a 
reabilitação da frente ribeirinha onde, a 
14 de julho, foi inaugurado o Parque  
Urbano Moinhos da Póvoa e Ciclovia do 
Tejo. Vila Franca de Xira tem 22 quilóme-
tros de frente ribeirinha e, neste mo-
mento, já temos 12 reabilitados, fomos 
já até ao limite do concelho na zona Sul. 
Numa ideia conjunta com os presiden-

tes de Loures, Bernardino Soares, e de 
Lisboa, Fernando Medina, estamos a de-
senvolver um projeto intermunicipal pa-
ra chegarmos até ao Parque das  
Nações. O que parecia uma utopia co-
meça agora a ser uma realidade”, come-
çou por explicar. “O trabalho que temos 
em carteira já tem uma dimensão signi-
ficativa e já temos trabalho para os pró-
ximos anos. Nós sabíamos o que quería-
mos e isso facilitou todo o processo.  
A requalificação da zona ribeirinha é um 
passo determinante porque atrai as pes-
soas. Antigamente a população não usu-
fruía do rio devido a dificuldades de 
acesso à margem, com muita poluição. 
Hoje temos ETAR e a água tem um trata-
mento adequado. Além disso, temos os 
Mouchões que já foram essenciais na 
agricultura local e que devem ser reabili-
tados, assim como a qualidade da água 
e a navegabilidade do Tejo. São ques-
tões que têm de entrar na agenda políti-
ca do Governo”.
O autarca de Vila Franca de Xira adianta 
números altos, mas quer continuar a fa-
zer um investimento considerável na re-
qualificação do concelho. “A reabilitação 
urbana é a área onde vamos apostar 
nos próximos anos, porque temos um in-
vestimento superior a 20 milhões de eu-
ros, sendo que parte desse valor provém 

de fundos comunitários. As nossas can-
didaturas têm sido bem-sucedidas e as-
sim haverá uma série de obras muito im-
portantes a realizar”. A educação, ainda 
que também ligada à área da recupera-
ção urbana, tem merecido a atenção de 
Alberto Mesquita, para permitir aos es-
tudantes locais que atinjam todo o seu 
potencial. “Outro dos eixos mais impor-

tantes é a educação. Temos feito um in-
vestimento avultado na criação de no-
vas escolas e todos os anos reabilita-
mos jardins de infância e escolas de pri-
meiro ciclo, que são da nossa competên-
cia. Em 1984 deram-nos as escolas e 
‘desenrasquem-se’. Muitas estavam em 
mau estado e nunca tinham sido alvo de 
uma reabilitação mínima”.

Reeleito em 2017 como presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira e após vários anos nas funções de vereador, 

Alberto Mesquita apostou na requalificação urbana e mostra 
ambição em atrair jovens para o concelho, reforçar o tecido 
industrial e apostar na aeronáutica para dinamizar a região.

Um presidente que tornou 
a utopia em realidade

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Alberto Mesquita
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“O TRABALHO QUE TEMOS EM CARTEIRA  
JÁ TEM UMA DIMENSÃO SIGNIFICATIVA  
E JÁ TEMOS TRABALHO PARA OS PRÓXIMOS ANOS. 
NÓS SABÍAMOS O QUE QUERÍAMOS  
E ISSO FACILITOU TODO O PROCESSO”

Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra 
- Vila Franca de Xira

Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra 
- Vila Franca de Xira

Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra 
- Vila Franca de Xira

Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra 
- Vila Franca de Xira

Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra 
- Vila Franca de Xira

Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra 
- Vila Franca de Xira

Fábrica das Palavras - Biblioteca 
Municipal e Centro Cultural

Autarca de confiança



Mandatos mais longos 
ajudariam a fazer obra
Alberto Mesquita partilha a opinião de 
muitos autarcas e acha que os manda-
tos deveriam ter uma durabilidade maior 
para permitirem fazer mais e melhor. 
“Os mandatos deveriam ser mais lon-
gos, ficando limitados a dois. Antes de 
ser presidente já cá estava na câmara – 
era vice-presidente -, já tinha uma ideia 
daquilo que era necessário fazer, mas 
para quem venha de novo, o primeiro 
ano é sobretudo para procurar perceber 
qual é a mecânica de uma câmara muni-
cipal”, conta, prosseguindo depois: “Há 
determinado tipo de projetos que, desde 
que se pensam até começar a obra, de-
moram quase três anos. Estamos sujei-
tos a muitos pareceres da Administra-
ção Central. Por vezes um parecer de-
mora muito tempo e primeiro que as coi-
sas avancem, é difícil”.
A descentralização deve avançar para 
clarificar as funções dos municípios, 
mas com esta terá de vir o financiamen-
to, diz, recordando as áreas da educa-
ção e saúde. “Eu sou a favor da descen-
tralização. Há a ideia errada que nós 
mandamos no território. Há alguns de-
cretos-lei, no quadro desta descentrali-
zação, que na verdade não são mais 
nem menos do que aquilo que já faze-
mos e muitas dessas competências con-
tinuam atribuídas à Administração Cen-
tral. A descentralização de competên-
cias pode ser um bom desafio. Mas há 
duas áreas que me preocupam, que são 

a educação e a saúde”, confessou.  
“Os centros de saúde e as escolas preci-
sam de manutenção. Eu pedi aos servi-
ços para perceber quanto é que custava 
reabilitar as escolas e percebi que se te-
ria de investir 27 milhões de euros. Esta 
é que é a questão de fundo. Nós somos 
308 municípios, a uma média de cinco 
escolas, vejam a dimensão do que esta-
mos a falar”.
No que diz respeito à nova reorganiza-
ção das freguesias proposta pelo Minis-
tério da Administração Interna, Alberto 
Mesquita explicou ainda que talvez não 
seja o momento certo para avançar com 
esta revisão. “Nós nunca estivemos de 
acordo com esta alteração que nos foi 
imposta. Essa alteração foi feita a regra 
e esquadro e sem ter em conta os fato-
res identitários, sociais e económicos 
das freguesias. Eu acho que valerá mais 
a pena fazer ajustes necessários do que 
voltar tudo ao mesmo. Mas não sei se 
neste momento é oportuno, porque há 
outras matérias mais prioritárias”.  

Tornar o concelho 
atrativo para fixar pessoas
“Nós temos de atrair pessoas de Lisboa, 
nós somos a entrada norte para Lisboa. 
Somos Lisboa, mas com uma identidade 
própria”, diz Alberto Mesquita, quando 
confrontado com a proximidade em rela-
ção à capital e lembrando que esta pode 
ser uma forma de rejuvenescer o conce-
lho. “No lançamento deste ano letivo  
algumas escolas estavam com poucos 
alunos. Por exemplo, o jardim de infância 
de Calhandriz tinha sete alunos e, neste 
momento, tem 22. Isto deveu-se à vinda 
de novos habitantes de Lisboa e à chega-
da de emigrantes. Como os casais em 
Portugal têm cada vez menos filhos te-
mos que optar por outras estratégias de 
acolhimento para quem queira vir para o 
nosso país”.
A revisão do PDM prevê o lançamento de 
novas medidas, como a construção de 
casas a preços controlados. “O nosso 
PDM é de 1993 e em 2009 fizemos uma 
revisão. A nova revisão do PDM em que 

estamos a trabalhar tem em vista a cria-
ção de habitação de qualidade, criar 
condições para que haja construção a 
custos controlados para os jovens virem 
para cá viver e pretende puxar ainda 
mais pela economia do concelho. Um fa-
tor decisivo para a economia é a ativida-
de industrial. Este concelho já foi fortís-
simo no que diz respeito à indústria me-
talomecânica pesada. Continua, no en-
tanto, a ser um concelho com muita ati-
vidade industrial. A aposta deve ser na 
indústria aeronáutica”, revelou, realçan-
do que a base aérea de Alverca pode 
servir como complemento ao aeroporto 
da Portela. “Temos uma das melhores 
pistas do país que não está rentabiliza-
da. Há a necessidade de trazer para  
Alverca outras áreas como a aviação 
executiva. Um executivo que queira vir a 
Lisboa tratar de negócios, tem em Alver-
ca alfândega e serviço de estrangeiros e 
fronteiras. Seria mais rápido. Uma pes-
soa que aterra na Portela só sai do aero-
porto pelo menos uma hora depois.  
Por outro lado, nos próximos anos, há 
uma necessidade de formar muitas cen-
tenas de profissionais, desde pilotos e 
outras profissões, também ligadas à ae-
ronáutica. Alverca pode ser uma opção 
de formação destes profissionais”.
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“A DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PODE 
SER UM BOM DESAFIO. MAS HÁ DUAS ÁREAS QUE 
ME PREOCUPAM, QUE SÃO A EDUCAÇÃO E A SAÚDE”

Parque Urbano Moinhos da Póvoa 
e Ciclovia do Tejo

Museu do Neo-RealismoMuseu do Neo-Realismo

Parque Urbano Moinhos da Póvoa 
e Ciclovia do Tejo

Ponte Marechal CarmonaPonte Marechal Carmona

O Vinho Encostas de Xira  
é de produção 100% municipal

 Salão de Artesanato

 Salão de Artesanato Salão de Artesanato



 Aposta no crescimento 
da hotelaria
Para Alberto Mesquita, a falta de instala-
ções hoteleiras na região tem sido uma 
das grandes lacunas que precisa ser col-
matada. Muitos visitantes do concelho 
acabam por ir pernoitar a Lisboa.  

“A falta de hotéis é a grande luta e tenho 
incentivado os empresários a aumentar 
a nossa capacidade hoteleira. Pese em-
bora as outras opções de alojamento 
existentes, era necessário um hotel a 
norte, centro e sul do concelho. Não per-
cebo porque é que os empresários ainda 

não fizeram essa aposta. Pode ser uma 
deficiência da nossa parte por não nos 
termos dado a conhecer suficientemen-
te, mas vamos continuar a lutar”, disse, 
dando depois exemplos concretos.  
“O nosso salão de artesanato é um dos 
melhores do país. Há artesãos que que-

rem participar e têm que ficar em lista 
de espera. Temos o vinho ‘Encosta  
de Xira’, de produção 100% municipal, 
que é referenciado em todo o país e é 
um veículo extraordinário para nos  
trazer visibilidade. Temos o nosso mu-
seu municipal, o Museu do Neo-Realis-
mo e muitas outras atividades turísti-
cas e culturais que trazem milhares de 
pessoas a Vila Franca de Xira. Estes são 
fatores importantes para promover  
o concelho”. 
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Praça de Toiros Palha Blanco  Festas do Colete Encarnado



► Luís Dias sentou-se, pela primeira vez, 
na cadeira do gabinete da presidência da 
Câmara Municipal de Vendas Novas em 
2013. Candidato pelo Partido Socialista, 
venceu, por uma curta margem (apenas 
232 votos), o oponente do PCP/PEV. Fin-
do o primeiro mandato, outubro de 2017 
trouxe novo escrutínio, novo momento de 
ouvir a voz do povo. Desta feita, não have-
riam margem para dúvidas. A população 
de Vendas Novas elegeu Luís Dias para 
um segundo mandato e com maioria ab-
soluta, recolhendo a confiança de 
61,09% dos votantes. Perante um resul-
tado “histórico no concelho”, o autarca 
não esconde o orgulho no percurso feito 
e afirma, em entrevista ao Empresas+®: 

“Conseguimos, em quatro anos, afirmar 
aquele que é o nosso projeto perante as 
pessoas e colher o voto de confiança que 
pedimos para continuar este trabalho”.
 
Investimento, sustentabilidade 
e qualidade de vida
A economia e a atração de investimentos 
merecem atenção especial do presidente 
da Câmara Municipal de Vendas Novas. 
Defende que deve ser assim para “qual-
quer executivo que passe pelo município”. 
O primeiro ano de mandato ficou marcado 
pelo arranque do projeto de fixação de no-
vas empresas no parque industrial do con-
celho, que Luís Dias descreve como “dinâ-
mico e diferente” daquilo que se encontra 
na região. Além disso, a localização privile-
giada de Vendas Novas, “na área interna 
de influência económica de Lisboa”, per-
mite uma fácil afirmação junto das empre-
sas. Esta área de atuação conduziu a uma 
reestruturação da postura do município, 
por forma a tornar a câmara municipal 
“num elemento ainda mais próximo e 
mais facilitador para os empresários”.  
E foi aposta ganha. Esta medida permitiu 
a fixação de mais de 35 empresas, que se 
encontram ligados à StartUP Alentejo, in-
cubadora de negócios, que representa, 
nas palavras do autarca, “uma imagem de 

marca que, felizmente, tem vindo a conse-
guir atingir os objetivos” traçados à data 
da sua criação.
O crescimento e afirmação no mercado 
são fatores cruciais que possibilitam, a 
curto ou médio prazo, a transição para 
um espaço físico, materializado no referi-
do parque industrial. O parque emprega, 
atualmente, cerca de 1200 pessoas e 
tem empresas de setores muito diferen-
ciados. Este foi, precisamente, um dos 
objetivos de Luís Dias: a diferenciação de 
setores-chave como o do setor corticeiro, 
automóvel, farmacêutico, agroalimentar 
e combustíveis não poluentes. “Durante 
a crise sentimos que quando um setor 
‘abana’, todo o nosso parque industrial 
treme e, portanto, é importante diversifi-
car a oferta económica que ali temos”, 
explica o presidente do município.
Numa segunda vertente do trabalho de-

sempenhado no primeiro ano de manda-
to, a preocupação centrou-se e incidiu nu-
ma “componente de requalificação urba-
na e mobilidade sustentável”. A vontade 
passava por fornecer condições para a ci-
dade se desenvolver de modo sustentável 
e ponderado. Para tal, foram criados “cor-
redores verdes e também uma estratégia 
de desenvolvimento urbano que potencia 
a qualidade de vida das pessoas”. Segun-
do Luís Dias, os primeiros investimentos já 
foram concluídos e as primeiras ruas já fo-
ram intervencionadas, com base nesta ló-
gica. Futuramente, existem mais quatro 
ou cinco projetos para “sair da gaveta”, 
que representarão um investimento finan-
ceiro na ordem dos quatro milhões de eu-
ros. O autarca fala da importância de  
intervencionar ruas que são preponderan-
tes na malha urbana, promovendo, simul-
taneamente, o apoio à requalificação pri-

Localizado numa sub-região do Alentejo Central e dividido em duas 
freguesias, o concelho de Vendas Novas apresenta um conjunto de 

património erudito e começa, cada vez mais, a despertar o interesse 
dos viajantes. Portugueses e estrangeiros procuram, de forma 
crescente, conhecer esta cidade do distrito de Évora. Os quase  

12 mil habitantes do concelho destacam, claramente, Vendas Novas 
do restante território alentejano, sendo poucos os que resistem aos 

seus encantos. Com uma aposta evidente no crescimento e 
fortalecimento do tecido empresarial, a autarquia direciona todos 

os esforços para a economia local e para a captação de 
investimentos. O turismo também é abrangido pelo foco de todo o 
executivo da Câmara Municipal de Vendas Novas. A preocupação 

com o serviço prestado à população, a qualidade de vida das suas 
gentes e o desenvolvimento sustentado da malha urbana são traços 

definidores do projeto abraçado já lá vão cinco anos.

Um concelho de olhos postos 
no futuro

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Luís Dias
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Os autarcas mais votados



vada. “Não se faz reabilitação pública des-
curando a reabilitação privada”, conclui.

“Estamos cá para servir”
O processo de descentralização e atribui-
ção de competências, em curso desde o 
ano transato, é uma temática em que Luís 
Dias não consegue ter uma posição defini-
da. Diz ser precoce abordar o assunto de 
forma definitiva. Desde a tomada de pos-
se para o primeiro mandato, a postura as-
sumida pela equipa que comanda os des-
tinos da câmara municipal é simples: fa-
zer o que tem de ser feito. Porque, afinal 
de contas, e para qualquer autarca dos 
dias de hoje, o foco tem de ser a resolução 
dos problemas das pessoas. O edil é pe-
rentório quanto ao serviço que presta à 
comunidade: “Estamos cá para servir”. 
Muitas são as ocasiões em que as compe-
tências próprias ficam para segundo pla-
no para executar tarefas que, do ponto de 
vista da vida das pessoas, são mais im-
portantes. “Nunca descurámos a hipótese 
de resolver problemas ao nível da educa-
ção. Ao nível da saúde, a mesma coisa, 
mesmo não tendo essas competências”, 
reforça o presidente do município. 
Apesar de recusar posições drásticas e 
permanentes, Luís Dias assume que a po-
sição da autarquia é clara: “A nossa postu-
ra em relação às competências é clara: se 
nos derem condições para as aceitar, nós 
faremos, certamente, um trabalho melhor 
do que fará qualquer ministério no Terreiro 
do Paço”. A atribuição de novas competên-
cias não assusta o autarca, mas defende 
que o seu exercício deve basear-se “na ca-
pacidade de olhar para o futuro, de melho-
rar o estado da arte existente e de criar 
condições para que os serviços públicos 
sejam cada vez melhores”. Tudo deve ser 
pensado numa lógica de otimização, de 
melhoria estratégica, de elevação do pata-
mar do serviço público e é esta a perspeti-
va advogada pelo presidente do município.

Turismo: otimizar e melhorar 
são palavras de ordem
Vendas Novas é um concelho orgulhoso 
pelos números alcançados no Alentejo, 
e pela voz do seu presidente, “grita aos 
sete ventos” o feito de ter diversificado o 
turismo, ao longo dos últimos anos, a  
um patamar que “nenhuma região do 
país pode algum dia pensar crescer”.  
O turismo deste município alentejano vi-
ve hoje de vertentes diferentes que vão 
desde o turismo de massas, ao turismo 
militar, passando pelo turismo rural  
e de natureza.

O turismo de massas vai, de alguma for-
ma, “abandonando o Algarve e vai procu-
rando outros escapes e outras experiên-
cias”. Promovido pela localização, o turis-
mo militar tem vindo a ser desenvolvido e, 
de acordo com Luís Dias, urge potenciá-lo 
cada vez mais. “Temos no nosso ADN, a 
presença de um regimento de artilharia e 
dá-nos um grande gozo ver que é raro o 
fim de semana em que não temos excur-
sões de pessoas que querem regressar 
para ver a ‘casa por onde andaram’”.  
O autarca menciona também a singulari-
dade de um museu que declara ser único 
na Europa, o Regimento de Artilharia nº 5  
e ex-Escola Prática de Artilharia. A entrada 
é livre, possibilitando a visita acessível a 
quem quiser conhecer. O turismo rural e 
de natureza tem atraído alguns investido-
res para Vendas Novas, por “pensar um 
turismo com a lógica da experiência, asso-
ciar um fim de semana, uma escapadi-

nha, a uma lógica de experiência”. Como 
que a “puxar a brasa à sua sardinha”, Luís 
Dias postula que “Vendas Novas tem mui-
to para oferecer, tem gastronomia alente-
jana por excelência” e destaca que a bifa-
na catapultou o concelho, assumindo Ven-
das Novas como a “capital da bifana”.  
Com a mesma oferta a manter-se na últi-
ma década, as unidades hoteleiras da re-
gião não têm conseguido dar uma res-
posta eficaz ao crescendo de turismo e o 
autarca afirma que esse é, efetivamente, 
o “calcanhar de Aquiles” que é necessá-
rio, em conjunto com as empresas, com-
bater. “Os empresários olham para esta 
área como uma oportunidade e temos ti-
do vários contactos que podem vir a me-
lhorar resultados a curto prazo”. Luís Dias 
diz que a preocupação existe e já foi mani-
festada ao setor, uma vez que não é pos-
sível “ter a ambição de trazer turistas a 
Vendas Novas e não ter onde os alojar”.

Confiança renovada, 
responsabilidade redobrada
O último resultado eleitoral reforça e 
sublinha a responsabilidade da equipa 
liderada por Luís Dias, mas nem por is-
so se deixa de “arregaçar as mangas” e 
meter as mãos ao trabalho. “Nas últi-
mas eleições tivemos um resultado his-
tórico que nenhum partido, em nenhu-
ma eleição, conseguiu em Vendas No-
vas, com uma taxa de abstenção muito 
baixa”. A maioria absoluta e a oposição 
enfraquecida acrescem peso à respon-
sabilidade carregada pelo executivo da 
Câmara Municipal de Vendas Novas. 
Por isso, o desafio é duplo: “Não nos 
deslumbrarmos com o resultado que  
tivemos, continuaremos com o trabalho 
que se iniciou há quatro anos, sem des-
vios, com seriedade, com rigor e com 
muita ambição de fazer o melhor por  
estas pessoas”.
As metas a atingir passam pela afirma-
ção de Vendas Novas no panorama re-
gional e nacional “sem problemas, sem 
termos medo de ‘fantasmas’”. Olha-se 
para o futuro com ambição e alguma ca-
pacidade de reconhecimento das capa-
cidades de distinção pela identidade  
já firmada, pelo trabalho feito e pelo 
ADN diferente do restante território cir-
cundante. “Já conseguimos fazer mais 
do que eu alguma vez pensei”, confessa 
o presidente. Luís Dias identifica os resí-
duos e a questão ambiental como sendo 
o maior desafio que tem pela frente  
e que exigirá medidas urgentes e efica-
zes. “Ainda não há uma consciência por 
parte das pessoas de que esse é um 
problema para a saúde pública, um pro-
blema até para o cartão de visita de ca-
da cidade”. Neste sentido, o município 
vai avançar, ainda este ano, com uma 
campanha de sensibilização ambiental, 
reforçando meios humanos e técnicos, 
num investimento de cerca de meio mi-
lhão de euros. 
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► Carlos Pinto de Sá chegou à presidên-
cia do município em 2013, tendo sido 
reeleito com 40,52% dos votos nas últi-
mas eleições autárquicas de outubro de 
2017. Um ano se passou, e chega o mo-
mento de fazer o balanço do trabalho de-
senvolvido no concelho. Com uma políti-
ca que visa dar resposta às necessida-
des da sua população, quando questio-
nado sobre a linha de atuação seguida 
neste primeiro ano, Carlos Pinto de Sá as-
sumiu o desenvolvimento económico co-
mo uma das prioridades do executivo ca-
marário. “É fundamental para Évora a 
atração de investimento económico e a 
criação de emprego. Portanto, esse foi 
um dos nossos focos neste primeiro ano 
de mandato, já o tinha sido no anterior, 
nomeadamente, na área da aeronáutica, 
tecnologias da informação, eletrónica e 
sector agroalimentar. Esta é uma área a 
que temos dado particular atenção e on-
de temos, felizmente, conseguido obter 
retorno, quer em investimento externo ao 
concelho, quer em investimento interno”, 
conta o edil que, logo após o início do se-
gundo mandato na presidência do muni-

cípio, assegurou a instalação da Mecach-
rome, uma das maiores empresas do 
sector aeronáutico, um investimento de 
cerca de 30 milhões de euros, que espe-
ra que, dentro de dois anos, consiga atin-
gir os 300 postos de trabalho. Nesse sen-
tido, são várias as apostas da autarquia 
que visam fomentar o investimento e 
crescimento económico no concelho. 
“Está em curso um investimento na área 
da energia fotovoltaica, de mais de  
20 milhões de euros, que tem uma capa-
cidade muito grande de produção de 
energia e que, neste momento, esgotou a 
capacidade que o Governo tinha determi-
nado para o concelho de Évora. Esta é 
uma área importante para o concelho de 
Évora e temos pretensões de aumentar o 
investimento nesta área”, conta o autar-
ca. Outra das apostas do atual executivo 
passa, também, pela revitalização do 
centro histórico, com a reabilitação do 
edificado, com a atração de residentes e 
atividades económicas e com a dinami-
zação e animação cultural. Uma aposta 
que o autarca afirma que já está a trazer 
mais dinamismo à cidade alentejana. 
“Esses investimentos já começaram a 
ser feitos, prolongam-se por mais três 
anos e vão totalizar cerca de dez mi-
lhões de euros, por parte do município, 
sem contar com o investimento privado 
que será feito na reabilitação de imó-
veis”, salienta.

“Sou um fervoroso adepto 
de uma verdadeira 
descentralização”
Com uma posição favorável ao que deno-
mina de uma “verdadeira descentraliza-
ção”, Carlos Pinto de Sá não hesitou ao 
afirmar que a descentralização é um pro-
cesso, absolutamente, crucial para país. 
“Sou um fervoroso adepto de uma verda-

deira descentralização. Estamos num 
país que é dos mais centralistas da Euro-
pa. Os países mais atrasados da Europa 
são os países que não fizeram uma des-
centralização e que não têm poder regio-
nal democrático”, afirma o edil. “Um pro-
cesso de descentralização verdadeiro e 
sério é um processo em que se transfe-
rem competências, se transferem recur-
sos para cumprir essas competências e 
se transfere capacidade de decisão, ou 
seja, autonomia política. Ora, o que o  
Governo pôs em marcha e quer impor 
aos municípios não é um processo de 
descentralização, é um processo de 
transferência de encargos. O que se está 
a transferir são problemas que a Adminis-
tração Central tem e para os quais não 
quer aumentar as verbas e recursos ne-

cessários para dar as respostas que as 
populações exigem e, assim, quer des-
cartar-se e atirar para cima dos municí-
pios essas responsabilidades”, refere.  
Na opinião do autarca de Évora, “se se 
quisesse um verdadeiro processo de des-
centralização, ter-se-ia começado por 
criar as regiões administrativas, previstas 
na Constituição, que permitiriam criar um 
nível de poder autónomo eleito pelas po-
pulações e que respondessem às suas 
necessidades”. Consciente das limita-
ções das autarquias, Carlos Pinto de Sá 
alerta, entre outras situações, para a 
questão do envelope financeiro que deve, 
indiscutivelmente, acompanhar o proces-
so. “Há matérias que as câmaras munici-
pais não podem tratar, porque não têm 
dimensão territorial para as tratar.  

Com uma clara vocação patrimonial e cultural, Évora destaca-se no 
panorama nacional. Reconhecida pela UNESCO como Património 
da Humanidade assume-se como uma das principais referências 

da região alentejana. O Empresas+® esteve à conversa com Carlos 
Pinto de Sá, presidente da Câmara Municipal de Évora, que em 
entrevista falou sobre o projeto desenvolvido no município ao 

longo do último ano de gestão autárquica.

Um concelho revitalizado
MUNICÍPIO DE ÉVORA

Carlos Pinto de Sá
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“SOU UM FERVOROSO ADEPTO DE UMA VERDADEIRA 
DESCENTRALIZAÇÃO. ESTAMOS NUM PAÍS QUE É 
DOS MAIS CENTRALISTAS DA EUROPA. OS PAÍSES 
MAIS ATRASADOS DA EUROPA SÃO OS PAÍSES QUE 
NÃO FIZERAM UMA DESCENTRALIZAÇÃO E QUE NÃO 
TÊM PODER REGIONAL DEMOCRÁTICO”
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Criou-se uma trapalhada ao tentar atirar 
estas e outras responsabilidades para 
cima das câmaras, sem se saber sequer 
quais são os números, porque quando 
os números começarem a vir para cima 
da mesa, aí é que se vai começar a per-
ceber o que se pretende com este pro-
cesso: transferir encargos sem haver 
verbas suficientes”.

Ordenamento do território
“O ordenamento do território é absoluta-
mente estruturante para o país. Tem a ver 
com o equilíbrio entre regiões, tem a ver 
com o desenvolvimento sustentável, tem a 
ver com o povoamento ou despovoamen-
to, tem a ver com a floresta, tem, também, 
a ver com as causas estruturais dos fogos 
florestais e, por isso, tem uma dimensão 
nacional que obriga a uma política nacio-
nal a definir e executar pelo Governo e pe-
la Administração Central”. É desta forma 
que Carlos Pinto de Sá vincula a sua opi-
nião face à questão do ordenamento do 
território. Para Carlos Pinto de Sá, e à se-
melhança de vários outros autarcas, este 
não deve ser uma competência e um en-
cargo das Comunidades Intermunicipais. 
Na opinião do edil, “se se quiser fazer a re-
gionalização, quem tem que ter o poder é 
o órgão regional, eleito pelo voto popular e 
não é a Comunidade Intermunicipal”, opi-
nião que Carlos Pinto de Sá reforça ao re-
ferir que “as Comunidades Intermunici-
pais são associações de municípios e uma 
associação de municípios não pode exer-
cer funções do Estado, pôr as Comunida-
des Intermunicipais a exercer funções que 
são de um órgão do Estado não tem senti-
do, visa a desresponsabilização do Estado 
e vai aprofundar problemas estruturais do 
país, nomeadamente, o despovoamento 
das zonas rurais e do Interior ”.

“Évora é apetecível 
para investimento turístico”
Detentora de um património cultural úni-
co, Évora viu reconhecido, pela UNESCO, 
o seu centro histórico como Património 

da Humanidade há mais de três déca-
das. Com uma taxa de ocupação turísti-
ca acima da média nacional, o município 
tem desenvolvido um conjunto de medi-
das que visam não só atrair visitantes, 
mas, também, dar resposta à grande 
afluência de turistas que a região tem 
registado. “Temos feito uma aposta no 
turismo. Temos trabalhado, ativamente, 
em parceria com a Entidade Regional de 
Turismo do Alentejo e os bons resulta-
dos são visíveis. Além desta parceria, te-
mos um programa próprio de promoção 
turística do concelho de Évora”, conta o 
edil, que assume estar a trabalhar em 
conjunto com outros agentes e promoto-
res turísticos. “Não podemos estar à es-
pera que a pessoa chegue cá, temos 
que ter influência na origem dela e por 
isso temos desenvolvido este trabalho 
com operadores turísticos”.
Com a área do turismo a registar um 
crescimento na ordem dos 20% por ano, 
Carlos Pinto de Sá vê com satisfação os 
bons resultados conseguidos, esperan-
do, desta forma, estimular a captação de 
investimento turístico e a criação de mais 
emprego no concelho. “Évora é apetecí-
vel para investimento turístico, porque as 
taxas de ocupação turísticas estão acima 

da média nacional. Temos taxas que ul-
trapassam os 90%, e por isso acredito 
que temos um grande potencial para 
atrair investimento turístico”, assume o 
autarca. A contar, atualmente, com várias 
unidades hoteleiras no município o edil 
não esconde que “ainda temos capacida-
de de aumentar a oferta, ainda estamos 
num processo de crescimento. Évora ain-
da pode continuar a crescer apostando 
na qualidade”.

Mensagem
Quando Carlos Pinto de Sá assumiu, pela 
primeira vez, a presidência da Câmara 
Municipal de Évora encontrou uma au-
tarquia com um dos maiores desequilí-
brios financeiro e económico do país. 
Desde então já se passaram quatro 
anos, e graças ao esforço e determina-
ção do atual executivo camarário, o edil 
vê agora um futuro mais risonho para o 
município. “Herdámos uma dívida de  
95 milhões. Partimos de uma situação 
tremenda e o nosso primeiro grande ob-
jetivo foi reequilibrar as finanças munici-
pais. Felizmente, as coisas correram me-
lhor do que esperávamos. Reduzimos a 
dívida em 20%, passámos do prazo mé-
dio de pagamento de 867 dias para  

85 dias, e, sobretudo, desde há dois 
anos para cá não temos atrasos nos pa-
gamentos, temos uma autarquia que 
cumpre, integralmente, o que acorda 
com os fornecedores”. Consciente de 
que ainda há um longo caminho a per-
correr, Carlos Pinto de Sá não esconde a 
satisfação do trabalho já desenvolvido e 
deixa uma mensagem a toda a popula-
ção que, mais uma vez, lhe colocou nas 
mãos os destinos do município. “A men-
sagem fundamental é esta: primeiro, a 
memória do que se passava há quatro 
anos e do que se passa agora. De uma 
Évora desprestigiada, com o centro his-
tórico a morrer, degradada e em declínio, 
passámos a uma Évora a ganhar prestí-
gio nacional e internacional, com o cen-
tro histórico revitalizado, uma Évora com 
dinâmica e em desenvolvimento. De se-
guida: a compreensão de que não é pos-
sível fazermos tudo agora, mas que já 
demos largos passos e que permanece-
remos a trabalhar todos em conjunto pa-
ra continuarmos a recuperar e a seguir 
este caminho que está a dar bons resul-
tados. E, ainda, uma palavra de confian-
ça à população: é a trabalhar em conjun-
to que conseguimos resolver os proble-
mas e fazer ainda melhor”. 
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► Com uma estratégia política que pro-
cura dar continuidade ao trabalho inicia-
do no mandato anterior, o executivo ca-
marário encontra na reabilitação urbana 
e na descentralização de competências, 
as duas áreas alvo de especial atenção. 
“O nosso principal compromisso político 
com os montijenses centra-se em ques-
tões que têm hoje muita importância 
nas cidades, nomeadamente, nas áreas 
metropolitanas, como são a reabilitação 
e a regeneração urbanas. Temos dado 
particular atenção política às questões 
da reabilitação e regeneração urbana, 

designadamente com a aprovação dos 
instrumentos da área de reabilitação ur-
bana definida para o centro da cidade 
do Montijo e também com a aprovação 
da Operação de Reabilitação Urbana”, 
assume o edil, que procura desenvolver 
uma regeneração urbana que permita, 
simultaneamente, fazer “uma reabilita-
ção do tecido urbano, económico e so-
cial da cidade”. Uma aposta que tem da-
do frutos e que conta já com um elevado 
número de intervenções que, na visão 
do autarca, representam os “resultados 
evidentes da política de reabilitação ur-
bana e que pode ser observada por to-
dos”. Aprofundar a descentralização de 
competências para as juntas de fregue-
sia do concelho foi também um compro-
misso assumido que teve especial des-
taque no primeiro ano do mandato.  
Fazer com que a população do concelho 
sinta a presença, quer da freguesia, 
quer dos serviços municipais em cada 
praça e em cada rua, é o grande objetivo 
da autarquia que apostou assim num 
aumento, quer dos recursos financeiros, 
quer dos meios disponíveis nas fregue-
sias do concelho. Uma medida que  
Nuno Canta considera positiva, uma vez 

que, “por esta via, conseguimos reforçar 
a descentralização de competências e 
de meios da câmara municipal para as 
freguesias, e assim assegurar a resolu-
ção dos problemas das populações”.

“A proximidade é o meio 
mais eficaz para resolver 
problemas das pessoas”
“Somos partidários do processo de des-
centralização”. Defensor de uma políti-
ca de proximidade, Nuno Canta encon-

tra na descentralização de competên-
cias um passo importante para o desen-
volvimento de uma política mais próxi-
ma da população e para a população. 
Desde 2009 que a Câmara Municipal 
do Montijo assume a gestão do pessoal 
de todas as escolas básicas do conce-
lho. Gestão que o autarca acredita que 
“muito tem contribuído para uma maior 
eficiência e rapidez na resolução dos 
problemas e dificuldades da escola pú-
blica”. Uma proximidade com a popula-

Nuno Canta assumiu, pela primeira vez, a presidência da Câmara 
Municipal do Montijo em 2013. O bom trabalho desenvolvido em 
prol do município ditou a reeleição do edil nas últimas eleições 

autárquicas de outubro de 2017, onde Nuno Canta viu serem 
atribuídos 45,42% dos votos do Partido Socialista. O primeiro ano 
de mandato está prestes a terminar e Nuno Canta faz um balanço 

bastante positivo do trabalho desenvolvido nos últimos meses.

“Há aqui um rio imenso 
para  atravessar e há aqui 
um rio imenso para descobrir”

MUNICÍPIO DE MONTIJO

Nuno Canta
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ção que o autarca considera benéfica, 
não apenas para as pessoas, mas tam-
bém para a própria autarquia. “As câ-
maras municipais estão mais próximas 
e essa proximidade tem sido muito be-
néfica para as populações. Passados 
quase dez anos desde que assumimos 
essas competências, verifica-se que há 
um grande benefício dos cidadãos por 
essa capacidade de decisão e de inter-
venção estar hoje mais próxima das 
pessoas. A proximidade é o meio mais 
eficaz para resolver os problemas das 
pessoas”, admite o autarca.
Assumidamente, “um grande defensor 
do Poder Local, deste poder político pró-
ximo das pessoas que lhes resolve os 
problemas e compreende as dificulda-
des”, Nuno Canta considera a descen-
tralização de competências do Estado 
para as autarquias “um processo impor-
tante para continuar a afirmar o Poder 
Local e continuar a afirmar a autodeter-
minação das populações a nível local”. 
Apesar de se assumir, “completamente, 
partidário desta solução de descentrali-
zação”, Nuno Canta não esquece os 
meios necessários ao processo e relem-
bra que deve existir um envelope finan-
ceiro adequado nos acordos estabeleci-
dos com as câmaras municipais. “Exis-
tem presentemente centros de saúde 
com carências de pessoal, com pouca 
eficácia no atendimento dos doentes, se 
a descentralização tem o objetivo de re-
solver essas ineficiências, o Estado tem 
que libertar os meios e os recursos que 
permitam a sua resolução”, refere o edil 
que alerta ainda: “Temos que ter aten-
ção aos recursos financeiros necessá-
rios para garantir serviços públicos de 
qualidade aos cidadãos”.

“Uma das maiores lutas 
que vamos ter no futuro”
A cidade do Montijo registou nos últimos 
20 anos um crescimento exponencial, 
que desperta no atual executivo a ne-
cessidade de ter atenção ao ordena-

mento do território. Nuno Canta avalia a 
questão do ordenamento do território 
como “uma das maiores lutas que va-
mos ter no futuro”, devido, sobretudo, à 
questão aeroportuária e à pressão urba-
nística que a construção do aeroporto 
trará para o concelho. “Vamos ter aqui 
grandes lutas para assegurar o ordena-
mento do território, sendo que, o conce-
lho do Montijo já provou que mesmo sob 
pressão, consegue construir uma cidade 
que respeita a rede ecológica, com qua-
lidade de vida para todos e muito elogia-
da por quem nos visita”.
O edil relembra o poder de resposta do 
concelho, que após a construção da 
ponte Vasco da Gama “teve de lidar com 
uma grande pressão urbanística” e que, 
no entanto, continua a proporcionar à 
sua população uma cidade com qualida-
de de vida e com “novas praças públicas 
e corredores verdes” num planeamento 
que considera exemplar. Uma rápida ca-
pacidade de resposta e de readaptação 
que Nuno Canta considera um fator cru-
cial para a atração de empresas, pes-
soas e turistas para o concelho.
Quando abordada a questão da possível 
reativação de algumas juntas de fregue-
sias no concelho, Nuno Canta não hesi-
tou ao afirmar: “Não temos qualquer 
problema em dar voz às populações pa-

ra decidirem livremente a criação de no-
vas juntas de freguesia”. O autarca do 
Montijo partilha da opinião do Governo 
e também ele considera que “devem 
ser as populações a decidir”. O autarca 
defende uma postura democrática e por 
isso irá, caso a medida avance, partir 
para uma consulta pública. “Um verda-
deiro democrata tem a obrigação de 
consultar a vontade dos fregueses. Sa-
ber se querem manter as freguesias co-
mo estão ou se preferem a separação”, 
afirma.
Anteriormente constituído por oito fre-
guesias, o concelho do Montijo viu se-
rem agregadas seis, em consequência 
do processo de reorganização adminis-
trativa do território, uma reorganização 
que o autarca avalia sem consequên-
cias, uma vez que, “a maior parte delas 
integraram-se sem conflitos e mantive-
ram as estruturas em funcionamento 
sem abandono das populações”.

Aposta na complementaridade
O Montijo foi um dos municípios que 
mais cresceu em dormidas turísticas, no 
último ano, na Área Metropolitana de 
Lisboa. O forte crescimento turístico re-
gistado no concelho despertou no atual 
executivo a atenção para o que Nuno 
Canta avalia como “um problema que 

enquadramos como um elemento fun-
damental”. À semelhança do verificado 
em todo o território nacional, também o 
concelho do Montijo encontra na insufi-
ciente resposta da ala hoteleira um de-
safio para o futuro. Nuno Canta reconhe-
ce que a evolução do número de dormi-
das no concelho foi significativa e que 
esta é uma situação que já foi percebida 
pela autarquia, população e investido-
res. Nesse sentido o autarca adianta 
que “há várias intenções de investimen-
to em hotelaria. Por exemplo, a constru-
ção de um hotel numa das avenidas 
principais da cidade, que já estava pre-
visto, por parte de um grupo internacio-
nal. Ou ainda, a intenção de construção 
de um hotel junto ao parque municipal. 
Trata-se de um edifício há muito tempo 
abandonado e que um investidor fran-
cês adquiriu para a construção de um 
novo hotel”.
Um problema que o município e popula-
ção têm procurado resolver, e muitos fo-
ram já os proprietários que iniciaram 
obras de remodelação nos pequenos 
alojamentos locais, no sentido de conse-
guirem, assim, oferecer um serviço de 
maior qualidade.
Nuno Canta espera que dentro dos próxi-
mos anos o concelho do Montijo tenha já 
maior capacidade de resposta hoteleira, 
embora considere que a mesma terá de 
ser em complementaridade com Lisboa. 
Na visão do autarca as questões hotelei-
ras, e sua sustentabilidade, devem ser 
vistas em complementaridade com a ca-
pital. Nuno Canta defende que “as gran-
des cadeias hoteleiras de Lisboa vão op-
tar por alargar a sua capacidade hotelei-
ra ao Montijo”. Um elemento que Nuno 
Canta considera fundamental para que 
exista uma ligação mais clara entre as 
duas margens e, consequentemente, po-
tenciar economicamente o território.  
“Do meu ponto de vista tem que haver es-
sa complementaridade. Há aqui um rio 
imenso para atravessar e há aqui um rio 
imenso para descobrir”, conclui. 
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► “O último mandato foi dedicado a pôr 
as contas em ordem, visto que as finan-
ças municipais estavam algo desequili-
bradas por termos sido obrigados a assu-
mir a extinção da empresa municipal 
com a qual fizemos muita obra”, começa 
por recordar o autarca. E acrescenta, de 
imediato: “Mas com muito trabalho e ri-
gor, em quatro anos, conseguimos baixar 
a dívida em cerca de 9,2 milhões de eu-
ros. Atualmente, estamos a pagar aos for-
necedores praticamente a pronto paga-
mento. A câmara deve apenas às entida-
des bancárias, e é uma dívida perfeita-
mente controlada e planeada”. O presi-
dente do município de Azambuja afirma 
estar no caminho certo e, virando a pági-
na, foca-se no presente uma vez que pre-
tende retomar o investimento que foi 
obrigado a colocar de lado. “Foi por isso 
que encarámos este segundo mandato 
como um tempo para investir. Investir nas 
obras que não pudemos realizar naquele 
período difícil para nós e para todo o país. 
Já iniciámos algumas e outras estão a 
ser preparadas”.
Um dos projetos mais importantes, se-
gundo destacou o edil, é o reordenamen-
to do território, processo muito complexo 
e que nunca está concluído. “Estamos 

neste momento a fazer a revisão do PDM, 
que na verdade já traz uns anos de atra-
so e agora retomámos com maior deter-
minação. Esperamos em 2020, se tudo 
correr conforme o planeado, ter o nosso 
Plano Diretor Municipal concluído e apro-
vado”. Este é um instrumento muito im-
portante para o desenvolvimento do con-
celho. Neste sentido, Luís de Sousa reve-
la que “temos muitas empresas a quere-
rem sediar-se no concelho de Azambuja, 
inclusive o grupo Sonae que já aqui está, 
mas que quer criar mais instalações. E te-
mos muitas outras que cá vêm quase to-
dos os dias, mas, como muitos terrenos 
não têm a sua natureza bem definida, 
não podemos acolhê-las. É essa revisão 
que estamos a fazer para delimitar mais 
zonas industriais que nos tragam maior 
crescimento económico”.
A nível de equipamentos, e depois de 
uma grande reabilitação do Complexo de 
Piscinas de Azambuja, que é atualmente 
utilizado por milhares de munícipes, Luís 
de Sousa quer continuar a fazer obra 
neste seu mandato à frente dos destinos 
da Câmara Municipal de Azambuja e re-
vela que foram apresentadas dez candi-
daturas para projetos no âmbito do Por-
tugal 2020, tendo sido oito delas aprova-
das. “Vamos remodelar totalmente uma 
escola do 1.º ciclo que é um edifício cen-
tenário, em Vila Nova da Rainha. O con-
curso vai ser lançado e a câmara irá su-
portar mais de 665 mil euros. Abrimos 
também um concurso público para repa-
rar estradas, com um valor superior a 
800 mil euros. Na área da modernização 
e poupança energética temos uma candi-
datura que ascende a 300 mil euros.  
Enfim, são dez candidaturas que apresen-
támos ao programa e oito foram aprova-
das, envolvendo vários milhões de euros”.

Descentralização? 
“Temos muito 
para dizer ao Governo”
A descentralização é outro dos temas do 
momento, depois de PS e PSD terem apro-
vado um projeto-lei em julho passado, pa-
ra a atribuição de maior autonomia ao Po-
der Local. Luís de Sousa concorda com o 
conceito de descentralizar, mas defende 

que deveria ser dada por parte do Governo 
maior atenção aos autarcas. “Nós, os mu-
nicípios, com a nossa experiência concre-
ta poderíamos ter um papel mais impor-
tante na gestão do país. Penso que deve-
ríamos ser mais ouvidos”. 
O líder da Câmara Municipal de Azambuja 
quer muito que esta reforma seja bem 
pensada antes de ser formalmente apro-

Depois de um primeiro mandato em que a aposta foi deixar as 
contas em ordem, Luís Manuel Abreu de Sousa, reeleito presidente 

pelo Partido Socialista com 41,67% dos votos, e granjeando uma 
maioria absoluta, quer agora recuperar o tempo perdido.

“Baixámos a dívida e agora 
recomeçamos a investir”

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

Luís Manuel Abreu de Sousa
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vada e recorda o que aconteceu quando 
muitas competências na área da educa-
ção passaram da Administração Central 
para os municípios. “Eu apoio totalmente 
a descentralização, mas tem de ser bem 
feita. Quando ficámos com ‘a pasta’ da 
educação, o pacote financeiro revelou-se 
muito insuficiente e nós, com o orçamento 
da câmara, tivemos de fazer investimen-
tos que seriam responsabilidade do Go-
verno. No orçamento do ano passado, 
Azambuja recebeu cerca de 800 mil euros 
para a educação e a nossa autarquia gas-
tou 1.250.000 euros. E mais, ainda va-
mos buscar ao Centro de Emprego cerca 
de 20/30 pessoas para colmatar as fa-
lhas nas escolas e é a câmara que lhes pa-
ga”, realçou. “Eu sei que o Governo está a 
trabalhar os diplomas setor a setor e 
quando eles saírem é que haverá elemen-
tos para poder dizer sim ou não”, concluiu.
 
Presidente quer regresso 
de Maçussa e Vila Nova 
de São Pedro
O Ministério da Administração Interna 
anunciou que irá apresentar um novo ma-
pa de freguesias para reverter as fusões 
postas em prática em 2013, pelo Governo 
liderado por Passos Coelho. O objetivo 
passa por aprovar o projeto de lei ainda 
antes das próximas eleições autárquicas, 
que se realizarão em 2021, e Luís de Sou-
sa aprova a proposta. “Nós fomos contra o 
encerramento de duas freguesias no nos-
so concelho e, para sermos coerentes 
com o que dissemos naquela altura, esta-
mos a favor de que as duas juntas de fre-
guesia de Maçussa e de Vila Nova de São 
Pedro retomem a sua autonomia. Estão lá 
os edifícios, os funcionários e está tudo a 
postos”, referiu confiante de que esta é a 

opinião geral dos locais. “Poderemos fazer 
uma consulta às pessoas, se esse for o re-
quisito, mas sabemos à partida que toda a 
gente quer essas juntas de freguesia no-
vamente. Se o Governo avançar, elas se-
rão, certamente, reativadas”.

‘Rota dos Mouchões’ 
é para reativar
O autarca de Azambuja reforçou depois a 
aposta que está a ser feita na área do tu-
rismo. Uma das vertentes assenta na zo-
na ribeirinha do concelho. Por um lado, o 
município está a trabalhar no regresso 
dos passeios “Rota dos Mouchões” e, por 
outro, tem um projeto de requalificação 
da Vala do Esteiro, que traz as águas da 
bacia do Tejo junto à vila de Azambuja. “O 
município tem um barco varino, chamado 
Vala Real, que fazia um passeio turístico 
no Rio Tejo, a ‘Rota dos Mouchões’. O bar-
co está parado há dois anos, porque ne-
cessita de uma profunda reparação orça-
da em cerca de 120 mil euros. Também já 

temos aprovadas duas candidaturas, 
uma do Programa de Desenvolvimento 
Rural 2020 que nos vai suportar metade 
do arranjo do barco, e outra do Alentejo 
2020 que comparticipará uma grande 
percentagem da verba de 1.200.000 eu-
ros que custarão a limpeza de toda a Vala 
do Esteiro e a sua transformação em zona 
de lazer e desporto, com ciclovia, pes-
queiros, bar de apoio e estacionamento 
ordenado. Portanto, estamos a trabalhar 
para valorizar cada vez mais a zona ribei-
rinha”, disse, antes de destacar a impor-
tância dos agentes privados. “É claro que 
a câmara não pode nem tem que fazer tu-
do. Posso dizer que há vários empresários 
a trabalhar bem na promoção das poten-
cialidades do concelho, por exemplo na 
área do vinho e do enoturismo, entre ou-
tras, e têm todo o nosso apoio”.
 
Aposta reforçada na cultura
O turismo está diretamente ligado à cul-
tura e à gastronomia e o presidente Luís 

de Sousa quer, também por aí, tornar 
Azambuja num destino turístico por exce-
lência. “Temos apostado bastante na cul-
tura apoiando dezenas de grupos, ban-
das, ranchos folclóricos, coletividades e 
associações das mais variadas áreas. 
Por outro lado, temos alguns pontos for-
tes que queremos valorizar ainda mais. 
Um castro em Vila Nova de S. Pedro, que 
é monumento nacional e estamos a ex-
plorar com a colaboração da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, a magnífi-
ca herança arquitetónica que Pina Mani-
que nos deixou em Manique do Intenden-
te, a importantíssima passagem de Cris-
tóvão Colombo por Vale do Paraíso, que 
divulgamos no Centro de Interpretação 
Casa Colombo, sem esquecer um roteiro 
de património religioso com mais de uma 
dezena de monumentos que queremos 
dinamizar”. Para um final de deixar água 
na boca, o autarca deixou um convite 
com o que de melhor vai à mesa em 
Azambuja. “A gastronomia tem um papel 
fundamental. Estamos a lançar a marca 
‘Azambuja Terra do Torricado’ que além 
de uma bela iguaria é, também, um traço 
da nossa identidade. Nos festivais que 
vão acontecendo ou nos restaurantes do 
concelho venham provar o delicioso Torri-
cado de Azambuja”.  
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► Vasco Estrela assume, pela segunda 
vez, a presidência da Câmara Municipal 
de Mação, após vencer as últimas elei-
ções com 65,49% dos votos. Um mandato 
que ficará marcado pelos grandes incên-
dios que assolaram o concelho, em julho e 
agosto passado, mas que será também 
relembrado pela força e determinação do 
seu executivo e população, que perante a 
adversidade uniu esforços e hoje se reer-
gue mais forte do que nunca.

As pessoas são a prioridade
É com a tragédia ainda bem presente na 
memória que Vasco Estrela relembra o 
pesadelo vivido, o verão passado, no con-
celho de Mação. Mação foi o concelho 
português com maior área ardida em 
2017, estima-se que cerca de 70% a 80% 
do território foi consumido pelas chamas. 
Reerguer “das cinzas” o concelho tornou-
-se o principal objetivo de Vasco Estrela e 
restante executivo camarário que, ao lon-
go do último ano, estabeleceu como prio-
ritário o apoio à população do concelho. 
“Como, infelizmente, se compreende, e 
estando a falar do concelho que mais ar-
deu no ano de 2017, é normal que mui-
tas das atenções da câmara municipal se 
tenham virado para aquilo que são as ne-
cessidades das pessoas, para a necessi-
dade de elaborar um conjunto de candi-
daturas que tivemos de fazer aos diver-
sos organismos, no sentido de podermos 
ser ressarcidos dos prejuízos que tive-
mos e que a própria população teve”, 
conta Vasco Estrela que assume que “es-
sa foi a nossa principal prioridade, ajudar 

as pessoas a recuperar”. O acompanha-
mento dado à população e o apoio na 
reabilitação das casas ardidas não impe-
diu o executivo de dar seguimento ao pro-
jeto previsto para o concelho e várias fo-
ram as apostas em prol do seu desenvol-
vimento. “Iniciámos os processos neces-
sários à elaboração e concretização dos 
projetos que estão no âmbito da regene-
ração urbana da vila de Mação e concluí-
mos já um desses projetos. Fizemos um 
conjunto de intervenções, em localidades 
do concelho, que entendíamos necessá-
rias e fizemos também os procedimentos 
necessários para a obra do núcleo mu-
seológico, em Ortiga”, conta o autarca, 
que destaca ainda o trabalho desenvolvi-

do na área da ação social. “No que diz 
respeito à área social demos apoio às fa-
mílias mais carenciadas, com a comparti-
cipação de medicamentos, através de 
um protocolo que fora estabelecido e, 
também, através de um outro protocolo, 
disponibilizámos os manuais escolares 
aos alunos do ensino secundário, com 
um desconto até 80% , que era uma me-
dida que, também tínhamos prevista no 
nosso programa”.
Um trabalho intensivo e que Vasco Estre-
la vê com satisfação. “Apesar de tudo 
aquilo que nos aconteceu, apesar da ne-
cessidade que houve deste acompanha-
mento bastante presente, fomos cum-
prindo com aquilo com que nos tínhamos 
comprometido para com a população. 
Passado quase um ano do início do man-
dato, conseguimos, penso eu, começar a 
dar os passos para concretizar aqueles 
que foram os nossos compromissos com 
os nossos eleitores”, afirma.

Descentralização 
de competências
“Tem sido um processo atribulado”, ava-
lia Vasco Estrela. O autarca acredita que 
a descentralização de competências 
constitui uma mais-valia para o concelho, 
devido à política de proximidade que o 

Situado no distrito de Santarém, Mação é o concelho 
português que mais área viu arder em 2017. O último 

ano foi, sobretudo, um ano de regeneração. Reerguer 
o concelho “das cinzas” tem sido o principal objetivo 
de Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de 

Mação, que assumiu como foco e prioridade o apoio à 
população do concelho.

Um exemplo de força 
e superação

MUNICÍPIO DE MAÇÃO

Vasco Estrela
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processo traz associada, no entanto, não 
deixa de salientar que não estão devida-
mente clarificadas todas as informações 
necessárias às autarquias. Nesse senti-
do, o edil mostrou-se satisfeito com a po-
sição tomada por parte de alguns municí-
pios e associações de municípios que, na 
procura de respostas mais esclarecedo-
ras, questionaram o Governo quanto à 
forma como o processo de transferência 
de competências estava decorrer. “Feliz-
mente, alguns autarcas e associações de 
municípios pediram esses esclarecimen-
tos e isso mostrou ao Governo que era 
necessário ter alguma cautela na forma 
como as coisas estavam a ser feitas, por-
que aquilo que era suposto acontecer e 
que iria acontecer, era recebermos um 
conjunto de competências sem saber-
mos, com rigor, o respetivo acompanha-
mento financeiro”, afirma. Na visão do 
autarca esta deve ser uma questão dis-
cutida e repensada, uma vez que “esta 
descentralização terá, nas pessoas e na 
estrutura das câmaras municipais, um 
impacto muito grande. Acho que era im-
portante haver aqui algum tipo de conver-
sa e troca de opiniões sobre a forma co-
mo as coisas devem ser feitas”, explica 
Vasco Estrela que acrescenta ainda que, 

“não se perderia nada se houvesse  
conversações, trocas de opiniões, porque 
vão haver impactos grandes. Portanto, 
acho que era necessário um período de 
reflexão e de partilha de conhecimento e, 
sobretudo, de explicação do que vai 
acontecer”.

“Infelizmente, 
chegamos ao fundo”
O mau ordenamento do território ou a fal-
ta dele constituem para Vasco Estrela 
“uma verdadeira tragédia”. A experiência 
vivida no passado trouxe para o presente 
a consciência da necessidade de uma in-
tervenção rápida e eficaz no ordenamen-
to territorial. Para o autarca de Mação, 
“falar de ordenamento do território é fa-
lar em algo que não existe”. Segundo o 
próprio, “estamos exatamente como es-
távamos há um ano” e até mesmo o  

Governo parece estar consciente da evi-
dente lacuna a nível nacional. “Depois de 
reconhecer que não há ordenamento ne-
nhum, nem ordenamento em termos de 
floresta, é que o Governo optou, e penso 
que bem, este ano, por focalizar toda a 
sua atenção, juntamente com a Proteção 
Civil, na proteção única e exclusiva das 
pessoas. Isto acontece, porque já perce-
beu que é impossível combater e contro-
lar incêndios em Portugal. Infelizmente, 
chegamos ao fundo. Quando isto já está 
assim, penso que está tudo dito”, afirma. 
Quando questionado sobre a possível 
reativação de algumas freguesias do con-
celho, anteriormente alvo da reorganiza-
ção administrativa, Vasco Estrela mostra-
-se aberto a uma possível alteração ad-
ministrativa das freguesias de Mação.
“Se o Governo quiser retomar a disposi-
ção das freguesias, não vejo qualquer im-

pedimento nisso. Digo, contudo, que pelo 
que consigo observar da atual experiên-
cia, as coisas estão a resultar. É uma si-
tuação que está consolidada, que as pes-
soas aceitam e, pelo que me venho a 
aperceber, as pessoas não perderam 
com esta nova realidade”, afirma o edil 
que, no entanto, alerta para a necessida-
de, acima de tudo, de se conhecer e levar 
em consideração o desejo da população. 
“Se esse assunto for de facto posto em ci-
ma da mesa, considero que o mínimo 
que deverá ser feito é ser estudado pelos 
órgãos competentes e ser consultada a 
vontade da população”. Da nossa parte 
manteremos aquilo que dissemos na al-
tura e seremos coerentes.

“O último ano 
foi um ano de sucesso”
“Desde que estou na câmara municipal, 
este foi, seguramente, o ano que, em ter-
mos turísticos, melhor correu. As praias 
fluviais, o nosso parque de campismo, as 
unidades de alojamento local e de turismo 
rural tiveram um extraordinária afluência”, 
afirma Vasco Estrela. É no concelho de 
Mação que podemos encontrar a única 
praia fluvial do Interior que tem bandeira 
azul há 12 anos consecutivos, uma mos-
tra viva do que Mação tem para oferecer a 
quem o visite. Não só de beleza natural se 
faz este território ribatejano/beirão, a rea-
lização de eventos culturais de referência 
tem sido uma aposta do município que 
conta com a participação, imprescindível, 
de diversas associações do concelho.  
“Em termos genéricos, os eventos que a 
câmara municipal organizou correram 
bem. A câmara apoiou também vários 
eventos realizados por associações locais, 
quer eventos desportivos, quer eventos 
culturais e recreativos, que de uma forma 
geral correram bastante bem. O último 
ano foi um ano de sucesso. As pessoas 
aderiram e quem organizou esses even-
tos, quer sejam associações, quer a câma-
ra municipal, penso que estiveram à altu-
ra”, conta Vasco Estrela. 
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► António Pita assumiu, pela primeira 
vez, a presidência da Câmara Municipal 
de Castelo de Vide em 2013. Um manda-
to se passou e 2017 trouxe novo escrutí-
nio e a reeleição do autarca com 57,05% 
dos votos do Partido Social Democrata.  
A terminar o primeiro ano deste segundo 
mandato à frente dos destinos do municí-
pio alentejano, o edil faz um balanço bas-
tante positivo dos resultados alcançados. 
O autarca tem desenvolvido, desde o pri-
meiro mandato, do ponto de vista social 
uma política de proximidade com os cida-
dãos do concelho, através do desenvolvi-
mento de vários programas na área so-
ciocultural que pretende não só dar conti-
nuidade como, também, consolidar.  
Dar resposta às necessidades da popula-
ção ativa é primordial para António Pita, 
que procura acompanhar, bem de perto, 
os resultados conseguidos com a estraté-
gia adotada para o concelho. “Para além 
de estarmos próximos dos nossos empre-
sários, temos a preocupação de ter métri-

cas para aferir se as políticas implemen-
tadas e a estratégia adotada se repercu-
tem positivamente no desenvolvimento 
do território. Quando analisamos os indi-
cadores económicos e sociais percebe-
mos que não só são extraordinariamente 
favoráveis, como evidenciam um momen-
to histórico no que se refere ao investi-
mento privado. Aliás, não só no que diz 
respeito à análise do concelho, mas tam-
bém comparativamente face aquilo que é 
a débil realidade que carateriza o territó-
rio da sub-região”, afirma o autarca. 
António Pita não esconde a satisfação 
nos resultados conseguidos até à data e 
o que o autarca advoga como essencial 
para o sucesso do tecido empresarial, 
particularmente ligado ao setor turístico, 
é ter na base desta estratégia a capaci-
dade de criar dinâmicas em torno de 
eventos culturais, desportivos, lúdicos e 
de conhecimento, que não só tragam mo-
vimento ao longo do ano, como indireta-
mente promovam a imagem de Castelo 
de Vide.
Na base da economia local Castelo de  
Vide respira hoje saúde face ao sucesso 
das atividades ligadas à construção civil, 
aos serviços de hotelaria e restauração, 
aos projetos de valorização e reconver-
são florestal e à emergência de novos 
produtos agroalimentares. 
Uma estratégia coerente, harmoniosa e 
alicerçada nos recursos endógenos que 
coloca em destaque o concelho alenteja-
no, afigurando-se, cada vez mais, como 
um território de excelência para viver,  
visitar e investir. 

Localizado no distrito de Portalegre o município de 
Castelo de Vide destaca-se pelo seu património natural e 

humanizado. Situado numa colina da Serra de São 
Mamede, o concelho alentejano tem registado um 

crescimento e desenvolvimento exponencial que em 
muito satisfaz todo o executivo camarário. O Empresas+® 

esteve à conversa com António Pita, presidente da 
Câmara Municipal de Castelo de Vide, que em entrevista 

desvendou alguns dos projetos em vista para o município. 

Um concelho de oportunidades 
e com progresso

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

António Pita
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Aposta numa política 
de eventos culturais 
e desportivos
António Pita valoriza assim a obtenção 
dos resultados conseguidos até à data, 
graças à “visibilidade do concelho, e face 
à quantidade e qualidade dos eventos 
promovidos localmente, bem como às 
ações de promoção e divulgação turísti-
cas efetuadas externamente. São milha-
res de turistas e visitantes que por distin-
tas motivações utilizam o nosso território, 
gerando dinâmicas económicas que não 
têm paralelo na história da nossa terra”. 
Acrescenta o edil que, para o presente 
mandato, assume que “o desafio reside 
na capacidade de concretizar um conjun-
to de projetos alicerçados no património 

cultural, por forma a responder às exigên-
cias dos novos mercados, assim como 
em elevar a diversidade e a qualificação 
da oferta dos serviços e dos conteúdos”.

Na linha da frente 
das energias renováveis 
Os excelentes indicadores económicos e 
sociais apresentados pelo município e a 
consolidação da sua imagem turística não 
deixam os investidores indiferentes. Cas-
telo de Vide afigura-se, cada vez mais, co-
mo um território de oportunidades e mui-
tos são já os investimentos privados pre-
vistos no concelho. Embora a esmagadora 
maioria dos novos investimentos sejam na 
área da hotelaria, visando mercados de 
maior exigência, assume particular desta-

que a instalação de uma central fotovoltai-
ca, com inauguração prevista para o final 
do 1.º semestre de 2019. O projeto da res-
ponsabilidade da EXUS Management Part-
ners Portugal, visa promover a produção 
de energias renováveis no país e insere-se 
no conjunto de centrais fotovoltaicas que 
o Governo anunciou recentemente. A im-
plementação desta estação resulta de um 
investimento privado na ordem dos 20 mi-
lhões de euros e que na opinião do autar-
ca constitui “seguramente o maior investi-
mento privado realizado no concelho de 
Castelo de Vide” e que irá rotular o conce-
lho como território “amigo do planeta”.  
O concelho de Castelo de Vide irá a partir 
desta central passar a produzir três vezes 
mais energia do que aquela que consome, 

sendo que toda a produção será colocada 
no mercado através da subestação de  
Alpalhão, situada no concelho de Nisa. 

Serra de São Mamede alvo 
de especial preocupação 
Quando abordada, em entrevista, a ques-
tão do ordenamento do território António 
Pita afirma encontrar no Parque Natural 
da Serra de São Mamede a principal 
preocupação, em virtude da existência 
“de inúmeros constrangimentos ao de-
senvolvimento socioeconómico e à fixa-
ção de pessoas em consequência da 
existência de um ‘malfadado’ Plano de 
Ordenamento do Parque Natural que, tei-
mosamente persiste, não obstante anos 
consecutivos de reclamações proferidas 
pelos autarcas dos concelhos lesados”.
Considerado pelos especialistas e face à 
realidade do atual contexto das áreas 
sensíveis, ainda não ardidas, o Parque 
Natural da Serra de são Mamede abrangi-
do pelos concelhos de Portalegre, Castelo 
de Vide, Arronches e Marvão, numa exten-
são de 56 mil hectares, tem recebido múl-
tiplas atenções e investimentos das au-
tarquias com vista à defesa e prevenção 
contra incêndios. Contudo, estas medi-
das não são suficientes para a salvaguar-
da dos valores naturais que estão em ris-
co aguardando-se assim, com muita expe-
tativa, que a tutela do ICNF responda afir-
mativamente às propostas já apresenta-
das pelas referidas autarquias. 
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► Localizado junto à Câmara Municipal 
de Boticas e muito perto do centro da vi-
la, constitui um dos elementos arquitetó-
nicos mais marcantes da estrutura urba-
na. Abriu portas em 2013 com o objetivo 
principal de homenagear e perpetuar a li-
gação do mestre Nadir Afonso a Boticas 
e, simultaneamente, dotar o concelho de 
um equipamento cultural condigno, ca-
paz de acolher múltiplas e variadas ativi-
dades culturais. O Centro de Artes Nadir 
Afonso assume-se como um local de pas-
sagem obrigatória, para quem visite Boti-
cas, e uma espécie de “porta de entrada” 
onde o visitante recebe toda a informa-
ção necessária para uma visita mais por-
menorizada a esta região, assumindo-se 
assim como o seu expoente máximo em 
termos culturais. 

Um equipamento cultural 
de excelência
É aqui que o visitante poderá encontrar 
uma grande parte do espólio do pintor, 
sendo que o equipamento cultural conta 
sempre com uma exposição permanente 
de Nadir Afonso, o principal foco de inte-

resse e atenção no espaço. Uma exposi-
ção, muitas vezes, complementada com 
exposições temporárias de outros artistas, 
com particular destaque para artistas do 
concelho, que na opinião de Fernando 
Queiroga, presidente da Câmara Munici-
pal de Boticas, “encontram aqui um espa-
ço de excelência para darem a conhecer 
as suas obras e a sua arte”. Não são ape-
nas as variadas e múltiplas atividades que 
o equipamento cultural possibilita que me-
recem destaque. O edifício é também, por 
si mesmo, motivo de interesse, quer pela 
sua arquitetura, que tem merecido inúme-
ros prémios ao longo do ano, quer pela for-
ma como as pinturas fruem pelas paredes 
do centro de artes, representando telas de 
Nadir Afonso. Com um traçado elaborado 
pela arquiteta americana Louise Braver-
man, o edifício venceu já os prémios,  
“The International Architecture Awards” e 
“The Green Good Design Awards”.

Elevado número de visitas
Um espaço de eleição que permitiu elevar 
a fasquia da oferta cultural do concelho. 
Uma evidente aposta do município na cul-

tura e que hoje constitui um polo de atra-
ção turística para Boticas. As visitas ao 
Centro de Artes Nadir Afonso têm aumen-
tado de ano para ano e no primeiro se-
mestre deste ano calcula-se que tenham 
visitado o equipamento cerca de cinco mil 
pessoas. Uma afluência que Fernando 
Queiroga acredita resultar também do 
“facto de termos instalada no Centro de 
Artes a Loja Interativa de Turismo, numa 
simbiose perfeita entre cultura e turismo, 
que entendemos que não podemos disso-
ciar, não apenas pela sua proximidade, 
mas também por uma questão de otimiza-
ção de recursos”. Os visitantes nacionais 
surgem, obviamente, em maior número 
muito embora se tenha verificado um au-
mento do número de visitantes estrangei-
ros, na grande maioria vindos de Espanha, 
devido à evidente proximidade territorial. 
Este equipamento cultural gerido pelo mu-
nicípio conta com uma parceria da Funda-
ção Nadir Afonso cuja colaboração permi-
te uma maior dinamização do espaço. 
Uma parceria que “permite que sejam evo-
cadas as fases construtivas da vasta obra 
de Nadir Afonso, desde os idos anos  

40 à contemporaneidade”, conta Fernan-
do Queiroga que conta ainda que dadas 
as características do espaço, “têm sido 
selecionadas obras referentes aos dife-
rentes períodos do seu percurso artístico, 
algumas destas que nunca foram incluí-
das em exposições nacionais”. Uma es-
tratégia que procura dar a conhecer as di-
versas facetas do artista e, simultanea-
mente, continuar a cativar visitantes. 

Valorizar o Interior do país
Há cinco anos a marcar pela diferença, o 
Centro de Artes Nadir Afonso é, na opi-
nião de Fernando Queiroga, “um exemplo 
de que nestas regiões, tantas vezes es-
quecidas e despovoadas, a cultura tam-

O Centro de Artes Nadir Afonso abriu portas ao público em julho de 2013. O equipamento 
cultural, sediado em Boticas, surgiu da conjugação de dois fatores. Por um lado, a 

necessidade de dotar o concelho de Boticas de um equipamento cultural que contribuísse 
para o desenvolvimento do concelho fomentando, simultaneamente, o turismo. Por outro, 

homenagear um dos maiores artistas da arte contemporânea portuguesa, Nadir Afonso.

De Boticas para o mundo
CENTRO DE ARTES NADIR AFONSO

Fernando Queiroga
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“TRABALHAMOS  
PASSO A PASSO  
PARA PODERMOS 
ATINGIR ESTES 
OBJETIVOS, NA 
CERTEZA DE QUE 
ESTAMOS A CAMINHAR 
NA DIREÇÃO DA 
CONSOLIDAÇÃO 
DESTE PROJETO QUE 
A SEU TEMPO VAI 
GARANTINDO OS 
DESEJADOS FRUTOS”



bém é valorizada”. Reduzir as assime-
trias regionais, reforçando a importância 
cultural do Alto Tâmega e a cooperação 
entre os centros urbanos de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro é um dos objetivos a atin-
gir. “Queremos, com isto, valorizar o Inte-
rior Norte ao criar novas atrações e pro-
gramas culturais não só para os residen-

tes, como para todos aqueles que visitam 
a região, de forma a constituir-se um cir-
cuito cultural no Norte de Portugal”, con-
ta Fernando Queiroga que assume: “Tra-
balhamos passo a passo para podermos 
atingir estes objetivos, na certeza de que 
estamos a caminhar na direção da con-
solidação deste projeto que a seu tempo 

vai garantindo os desejados frutos”.
Sobejamente conhecido pelas suas ca-
racterísticas naturais, o concelho de Boti-
cas é também um concelho de cultura 
onde o Centro de Artes Nadir Afonso me-
rece especial destaque, afigurando-se 
um de muitos motivos para visitar Boti-
cas. “Temos excelentes equipamentos 

culturais e de lazer capazes de irem ao 
encontro das expectativas e exigências 
de quem nos visita e acreditamos que fi-
carão com vontade de repetir essa visita, 
porque em Boticas há sempre mais e 
mais para descobrir e o nosso povo rece-
be de braços abertos todos quantos nos 
visitam”, conclui Fernando Queiroga. 
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