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► “Não foi fácil mudarmos o paradigma 
da educação no concelho, o desafio foi 
grande, mas foi ultrapassado e, hoje, o 
novo Centro Escolar da Chamusca é um 
sucesso. O que é fascinante quando ten-
do em conta o pouco tempo que passou”, 
assevera Paulo Queimado, presidente da 

Câmara Municipal da Chamusca. A ceri-
mónia de inauguração do novo Centro 
contou com a presença de António Costa, 
primeiro-ministro, Tiago Brandão Rodri-
gues, ministro da Educação, Alexandra 
Leitão, secretária de Estado da Educa-
ção, Fernando Miranda, diretor do Agru-
pamento de Escolas da Chamusca, e, cla-
ro, Paulo Queimado. A inauguração deste 
novo equipamento coincidiu com o início 
do 3.º período do presente ano letivo e re-
sultou da requalificação das antigas es-
colas primárias da vila. Este foi um inves-
timento global de 2,3 milhões de euros, 
que teve um financiamento de 50% por 
parte do Programa Operacional do Alen-
tejo, do Portugal 2020. 
“Este foi um dia que vai ficar na história 
do concelho. A Chamusca viu nascer 
uma nova escola, voltada para o século 
XXI, com equipamentos e valências que 

vão de encontro às novas metodologias 
de aprendizagem que agora são criati-
vas e inovadoras. Este edifício foi cons-
truído com muito amor e carinho e veio 
dar uma resposta efetiva às necessida-
des das nossas crianças. Este centro es-
colar está devidamente equipado para 
que, todas as crianças do concelho, te-
nham as mesmas oportunidades”, refe-
re o autarca. O Centro Escolar é compos-
to pelas cinco novas salas de aula para 
o jardim-de-infância e dez salas destina-

das ao 1º Ciclo do Ensino Básico, para 
além de laboratórios e outras salas e 
áreas destinadas a áreas curriculares 
inovadoras.

Escola do Futuro
Um desses espaços é a “Maker Space” 
– Sala Criativa, local que permite aos 
mais pequenos o contacto com concei-
tos ligados à Ciência, Tecnologia, Enge-
nharia, Artes, Informática e Matemática, 
adotando a metodologia internacional 

Paulo Queimado, presidente da Câmara Municipal da 
Chamusca inaugurou aquele que é o melhor centro escolar do 

país. Esta resposta única em Portugal, é a concretização de 
um projeto desenhado pela Autarquia e contou com o 

contributo dos maiores especialistas na área no nosso país. 
O recém-inaugurado Centro Escolar da Chamusca é a escola 

do futuro e está mesmo no coração do Ribatejo.

Escola do futuro 
no coração do Ribatejo

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA
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STEM (Aprendizagens pela Ciência, Tec-
nologia, Engenharia e Matemática - 
CTEM). “Esta metodologia promove o de-
senvolvimento de novas competências e 
é um dos objetivos fundamentais da 
agenda educativa da União Europeia e 
de vários organismos internacionais”, 
revela Paulo Queimado. Contudo, as no-
vidades estão longe de terminar. O Cen-
tro Escolar está ainda dotado de um la-
boratório dedicado em exclusivo à músi-
ca, que vai acolher atividades de explo-
ração das expressões musical, dramáti-
ca e corporal; de um laboratório vocacio-
nado para as artes, espaço de educação 
informal dedicado à exploração estética, 
plástica e artística que inclui a pintura, a 
arquitetura, a escultura e outras artes e 
ofícios; e o laboratório da ciência, espa-
ço dedicado à exploração, descoberta e 
aprendizagem, onde se procuram res-
postas e se alimenta a curiosidade.
O novo Centro Escolar tem ainda uma 
sala de aprendizagens ligada ao Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao In-
sucesso Escolar da Comunidade Inter-
municipal da Lezíria do Tejo, assim co-
mo uma sala inclusiva, destinada a alu-
nos com Necessidades Educativas Espe-
ciais, e uma sala destinada ao funciona-
mento do Centro de Apoio à Aprendiza-
gem (CAE) ou Sala de Ensino Estrutura-
do. Por fim, esta nova infraestrutura está 
ainda dotada de um moderno ginásio, 
amplo refeitório, recinto polivalente e 
um anfiteatro, para além de gabinetes 
para docentes, para assistentes opera-
cionais e um gabinete para atendimento 
a todos os encarregados de educação. 
No exterior, foi desenvolvido um amplo 
recreio e campo de jogos.
Na inauguração do novo Centro Escolar, 
a Autarquia apresentou ainda a toda a 
comunidade escolar os Agentes Vitami-
na e os alunos puderam deixar as suas 
mensagens na Cápsula do Tempo, que 
será aberta daqui a 20 anos, em 2039. 
As mensagens dos mais novos foram 
acompanhadas pelas mensagens pes-
soais de António Costa, Tiago Brandão 
Rodrigues, Alexandra Leitão, Fernando 
Miranda e Paulo Queimado, para além 
de diversos docentes. A Cápsula do Tem-
po é uma escultura da autoria de Pedro 
Figueiredo e é composta por três ele-
mentos: duas crianças, um menino e 
uma menina, que seguram o coração, 
símbolo da Chamusca – O Coração do 
Ribatejo. As mensagens foram deposita-
das nas mochilas que estão às costas 
das crianças.

A transferência 
de competências
Questionado sobre o processo de trans-
ferência de competências do Poder Cen-
tral para os municípios, Paulo Queimado 
refere que o processo não foi conduzido 
da melhor forma. “Devia ter existido uma 
consulta prévia às autarquias através da 
Associação Nacional de Municípios. Ao 
invés disso, quando as reuniões aconte-
ceram as decisões já estavam tomadas e 
não havia muito que pudéssemos alterar, 
o que prejudicou todo o processo porque 
não houve espaço para a discussão. Era 
importante que as partes tivessem con-
versado antes do Governo avançar com 
esta proposta”. 
O autarca informa que a Autarquia ape-
nas recusou as competências da justiça 
e do estacionamento público. “As restan-
tes consideramos que tínhamos capaci-
dade para aceitar”, revela Paulo Queima-

do que explica as razões da não aceita-
ção da totalidade das competências: 
“Quanto ao estacionamento público, ape-
sar de termos um departamento jurídico, 
não estamos capacitados para a fiscali-
zação, até porque não possuímos locais 
de estacionamento pago. No que concer-
ne à justiça defendo que, neste momen-
to, não temos capacidade para aceitar 
esta competência”. 
Apesar do processo estar a decorrer sem 
grandes sobressaltos, o autarca encontra 
algumas fragilidades no sistema. “Ainda 
não obtivemos qualquer resposta no que 
diz respeito aos contratos interadminis-
trativos que têm que existir entre as par-
tes envolvidas para que este processo de 
transferência de competências esteja 
concluído. Estamos a trabalhar e aguar-
damos que a questão burocrática seja re-
solvida a curto-prazo. Não chega o muni-
cípio dizer que aceita, é necessário que a 

transferência fique registada formalmen-
te”. Contudo, as críticas não ficam por 
aqui: “Falta formação aos nossos colabo-
radores por parte dos Serviços Centrais. 
Muitas vezes recebemos processos e so-
mos questionados sobre situações que 
desconhecemos e com as quais não es-
tamos ainda perfeitamente à vontade, o 
que nos leva a questionar o Poder Cen-
tral. Se os nossos funcionários já tives-
sem recebido formação esta necessida-
de já não existiria. Além disso, em mui-
tos casos, está a duplicar-se serviço, 
uma vez que tanto a Autarquia como os 
Serviços Centrais realizam determinada 
tarefa o que também não faz sentido. A 
verdade é que não houve um esclareci-
mento sério das questões neste processo 
de transição”. 
Quanto às competências mais sensíveis, 
saúde e educação, Paulo Queimado refe-
re que na saúde a Autarquia ainda aguar-
da que os valores a receber sejam defini-
dos. Quanto à educação, área de eleição 
no concelho, o autarca refere que exis-
tem algumas diferenças no que concerne 
aos valores a receber versus os valores 
gastos, nomeadamente nos assistentes 
operacionais que estão abaixo do rácio. 
Ainda neste âmbito, Paulo Queimado de-
monstra preocupação com o processo de 
requalificação da Escola EB 2/3 e Secun-
dária, para a qual não existem verbas dis-
poníveis, “o que nos inquieta, uma vez 
que a infraestrutura tem já quase 40 
anos. Já estiveram atribuídos um milhão 
e meio para esta obra, contudo, este va-
lor teve que ser renegociado para que ou-
tros projetos na região fossem contem-
plados e terminamos com apenas 400 
mil euros, valor manifestamente insufi-
ciente Assim, para que aceitemos em ple-
nitude a competência da educação, pre-
ciso que o Governo Central aumente as 
verbas para o quadro de pessoal e que se 
encontre uma solução para a renovação 
do edifício da Escola EB 2/3 e Secundá-
ria”, conclui Paulo Queimado.   
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► É no extremo Norte do Ribatejo, no dis-
trito de Santarém, que reside uma das vi-
las mais repletas de história de todo o 
território lusitano: Ferreira do Zêzere. Si-
tuado a cerca de 160km de Lisboa, a vila, 
que possui cerca de dois mil habitantes, 
possui um passado que nos remete aos 
tempos de D. Afonso Henriques, no sécu-
lo XII, altura em que grande parte do con-
celho foi designado à Ordem dos Templá-
rios, e que resistiu a grandes provações 
como a peste negra e as invasões france-
sas. Coberto por um vasto tapete verde e 

decorado por vales e serras, que nos re-
mete aos cenários mais belos que a natu-
reza nos pode oferecer, a vila de Ferreira 
do Zêzere é presidida por Jacinto Cristas 
Flores desde 2009, momento em que as-
sumiu o executivo da Câmara Municipal 
local. Com projetos inovadores na área 
da educação e da ação social, e já no seu 
terceiro mandato ao serviço da região, Ja-
cinto Flores explicou ao Empresas+® a 
obra que deixa concretizada no município 
para usufruto de todos os ferreirenses. O 
autarca falou ainda dos projetos que ain-
da falta concretizar e, claro, aborda todas 
as dúvidas relacionadas com a transfe-
rência de competências do Governo para 
os municípios.

Todas as competências 
rejeitadas
Com a rejeição de todas as competências 
da Administração Central presentes nos 
diplomas setoriais já publicados no pre-
sente ano, a posição do executivo munici-
pal liderado por Jacinto Cristas Flores é 
clara: “Tudo o que venha nestas compe-
tências que implique transferências finan-
ceiras, tem que ser muito bem avaliado is-
to porque o enfoque financeiro, até ver, 
não corresponde forçosamente à necessi-
dade efetiva de despesa”, salienta o au-
tarca, que completa: “Acredito que esta 
corresponda à necessidade efetiva do Go-
verno. Contudo, o Governo tem um defei-
to: gasta o que quer e não o que pode. 

Quando as competências forem nossas, 
vamos ter que gastar o que é efetivamente 
necessário, porque a proximidade com as 
populações torna o processo muito dife-
rente”. Jacinto Cristas Flores exemplifica 
esta questão com a educação: “A escola 
que temos, pelo que sei, durante parte do 
inverno, não possui aquecimento. No dia 
em que tenhamos a tutela da escola, te-
nho aqui 50 pais à porta a questionar por-
que não há aquecimento. E com razão”. O 
autarca social-democrata demonstra re-
servas noutros aspetos onde o Governo 
não terá tido em equação as devidas con-
trapartidas financeiras. “Na educação 
também está contemplada transferência 
de um conjunto de pessoal, o que implica-

Jacinto Cristas Flores, 
presidente da Câmara 

Municipal de Ferreira do 
Zêzere, vê, com orgulho, o 

trajeto realizado no município 
nas últimas duas décadas, 
nomeadamente desde que 
assumiu o cargo, em 2009. 

Contudo, a descentralização 
de competências e os 

processos dos quadros 
comunitários relacionados 

com a saúde e com a 
educação continuam a ser 

uma preocupação a resolver. 

Descentralização: 
transferência de 
competências ou de dinheiro?

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Jacinto Flores
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rá recrutar colaboradores no município. A 
minha questão é quem é que vai pagar es-
ses salários? A questão é omissa e conti-
nua por esclarecer. Caso aceitássemos 
esta competência teríamos que aumentar 
significativamente o número de recursos 
humanos ao serviço da autarquia, e é pre-
ciso que haja a noção dos encargos que is-
so acarreta”, reitera. 
Jacinto Cristas Flores reconhece vanta-
gens no processo de descentralização e 
admite que deveria haver uma outra pro-
ximidade entre as regiões, contudo, o au-
tarca recusa a olhar para a atual delega-
ção de competências como uma verda-
deira mudança que traga soluções efeti-
vas aos municípios habitualmente mais 
ignorados pelo Estado. “Na minha opi-
nião esta transferência de competências 
é, na verdade, uma mera transferência 
de dinheiro. Na prática, não poderemos 
dizer que a Câmara passará a ter compe-
tências na área da educação, quando a 
única competência que passamos a ter é 
a de pagar as despesas correntes da es-
cola. A verdade é que, em tudo aquilo que 
realmente está relacionado com a toma-
da de decisões no setor da educação, 
continuaremos impossibilitados de alte-
rar seja o que for”, explica o autarca que 
acrescenta: “No ensino básico, por exem-
plo, gastamos atualmente o triplo daquilo 
que recebemos. Só em refeições gasta-

mos muito mais do que aquilo que rece-
bemos. Temo que com a delegação de 
competências, nestes moldes, temos 
muito mais a perder do que a ganhar”. Ja-
cinto Cristas Flores conhece bem o con-
celho que lidera desde 2009 e mantém a 
posição que já tinha publicamente há 
dois anos atrás quando este processo de 
delegação de competências iniciou. 

“O poder administrativo 
continua a ser do Governo”
No que concerne à delegação de compe-
tências na área da saúde, Jacinto Cristas 
Flores vê o problema a repetir-se, refor-
çando a ideia que as transferências estão 
sempre relacionadas com as despesas e a 
logística das respetivas áreas, enquanto o 
poder administrativo continuará a perten-
cer ao Governo, ou seja, longe do municí-
pio. “Na saúde encontramos o mesmo ce-
nário que na educação. Que competência 

irá ter a câmara municipal? Nenhuma pa-
ra além de passarmos a ser os responsá-
veis pelo pagamento das despesas. Va-
mos ficar com mais funcionários – os mé-
dicos não entram neste lote – e, apesar de 
tudo, não vamos poder delinear ou regula-
mentar nada. Não poderemos, por exem-
plo, criar um modelo municipal para tentar 
combater determinada doença, não pode-
remos fazer rastreios, realizar um progra-
ma de vacinação, apenas para dar alguns 
exemplos. A verdade é que todas estas 
questões continuarão a estar fora da nos-
sa gestão. Suportar apenas a limpeza e a 
manutenção do edifício não pode ser con-
siderado competência”, reitera o autarca 
que também recusou as últimas quatro 
novas competências delegadas pelo Go-
verno no passado dia 1 de abril. A compe-
tência relacionada com o bem-estar e a 
proteção da saúde animal também foi 
uma das rejeitadas pelo Executivo social-

-democrata. Nesta questão, de acordo 
com o autarca, a escassez de veterinários 
na região constituiu-se como um dos prin-
cipais problemas. 
Questionado sobre a generalidade dos di-
plomas e a confusão que tem existido à 
volta deste tema, Jacinto Cristas Flores rei-
tera que tudo que todas as alterações que 
tragam mais-valias para as populações 
serão devidamente avaliadas, mas que o 
atual modelo de transferência de compe-
tências pode trazer graves problemas não 
só para Ferreira do Zêzere, mas para a 
maioria dos municípios que as aceitem da 
forma como são apresentadas. “Isto é um 
chamado presente envenenado e de cer-
teza que muita gente vai aceitar até por-
que estão verbas suplementares em jogo. 
O problema é que as verbas transferidas 
serão sempre inferiores à despesa real 
que vai ser realizada. Em 26 anos que levo 
de Câmara, já consegui perceber que 
quando o Estado nos transfere verbas, ra-
ramente este é um bom negócio para a câ-
mara municipal. Eu compreendo que a fi-
nalidade do processo seja a criação de 
uma maior proximidade com as pessoas 
e, por consequência, a oferta de um me-
lhor serviço. Porém volto a reiterar que é 
necessário todo o cuidado com estas 
questões. Se existir uma diferença de 5% 
entre o que recebemos e o que gastámos 
conseguimos gerir a diferença, contudo, 
se se registar um diferencial de 50%, esta 
situação poderá colocar em causa o pró-
prio funcionamento da câmara munici-
pal”, alerta o presidente.

Bons Maridos Mel de Dornes Dornitos Tigeladas
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“NA MINHA OPINIÃO ESTA TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS É, NA VERDADE, UMA MERA 
TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO. NA PRÁTICA, NÃO 
PODEREMOS DIZER QUE A CÂMARA PASSARÁ A TER 
COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, QUANDO A 
ÚNICA COMPETÊNCIA QUE PASSAMOS A TER É A DE 
PAGAR AS DESPESAS CORRENTES DA ESCOLA”



O facto de as autarquias serem obriga-
das a aceitar a delegação de competên-
cias na sua totalidade em 2021 não as-
susta Jacinto Cristas Flores. “Quando es-
sa altura chegar, quando as autarquias 
não tiverem alternativa, as coisas vão fi-
car mais complicadas. Apesar disso, tam-
bém acredito que, até lá, ainda haverá al-
guma, ou mesmo muita, movimentação, 
para além de algumas alterações no pro-
cesso. Sei, por exemplo, que há câmaras 
a equacionarem avançar com providên-
cias cautelares sobre esta matéria, o que 
irá ter algum impacto”. O ano de 2021 se-
rá também ano de eleições autárquicas, 
pelo que Jacinto Cristas Flores, no seu 
terceiro e último mandato, confessa que 
não gostava que o seu sucessor tivesse 
que lidar com esse problema no momen-
to em que tomasse posse.

Regiões: começar no Litoral 
e terminar em Espanha
Relativamente à regionalização, Jacinto 
Cristas Flores defende que há muito aler-
tou para a atual assimetria geográfica e 
social que se vive no país, e admite vanta-
gens que o processo da regionalização 
poderia trazer para a sociedade, desde 
que esta fosse transversal ao território. “A 
regionalização poderia ser boa, mas tudo 
dependeria da forma como esta seria rea-
lizada. Muitas vezes as medidas são 
boas, a forma como estas são executadas 
é que estão longe de serem as ideiais. 
Nesta matéria, eu defendo que, a haver 
regiões, cada um deve começar no Litoral 
e terminar na fronteira com Espanha, de 
modo a que cada região possua diversas 
realidades”, explica o autarca, alertando 
que um processo mal executado poderá 
agravar ainda mais a desfragmentação 
que já existe hoje em dia no país. “Se va-
mos criar mais regiões apenas com a zo-
na Litoral agregada, vamos estar a sepa-
rar Portugal ainda mais. Infelizmente, o 
país está a tornar-se tendencialmente nu-
ma faixa de 50km de largura, de Viana 
até ao Algarve. O resto, infelizmente, é 

paisagem, quer queiramos, quer não”.
Com uma descoberta turística que se tem 
exponenciando drasticamente ao longo 
dos últimos anos, Jacinto Cristas Flores 
tem aberto portas que até então não se 
equacionavam em Ferreira do Zêzere. O 
concelho possui atualmente um hotel de 
quatro estrelas, diversos espaços musi-
cais e oferece aos seus habitantes e visi-
tantes os mais diversos eventos desporti-
vos e gastronómicos. Assim, em jeito de 
balanço, o autarca social-democrata enca-
ra como positivo o trabalho realizado na 
última década, especialmente no último 
ano e meio, e mostra-se confiante na sua 
relação de proximidade com os ferreiren-
ses. Apesar disso, Jacinto Cristas Flores 
não esconde alguma frustração com algu-
mas questões burocráticas relacionadas 
com os quadros comunitários de apoio 
que levaram ao adiamento de algumas 
obras que há muito podiam estar concluí-
das. “Avalio este mandato positivamente, 
ainda que não tenha conseguido fazer tu-
do aquilo que gostaria. O quadro «Portu-
gal2020» está bastante atrasado e a taxa 
de execução tem sido relativamente baixa, 

o que significa que estamos hoje a lançar 
obras que já deviam estar concluídas”. 
Apesar desta situação, o autarca congra-
tula-se com o facto de algumas necessida-
des das populações terem sido contem-
pladas ao longo dos últimos financiamen-
tos. “Nos dois últimos quadros comunitá-
rios de apoio conseguimos ter execuções 
de 130%, o que fez com que fôssemos 
conseguindo resolver algumas questões 
mais prementes. Por exemplo, consegui-
mos construir centros escolares”.
De acordo com Jacinto Cristas Flores, a 
instalação do saneamento básico será 
sempre alvo de alguma complexidade de-
vido à ligação entre as freguesias do muni-
cípio - situação recorrente nas zonas mais 
interiores do País -, pelo que o autarca, 
apesar de reconhecer o crescimento da 
região, não pode deixar de ignorar as ca-
rências que ainda carecem de solução. 
“Neste momento, temos necessidades 
ainda básicas, que são necessidades de 
coesão, de saneamento básico. Está ago-
ra a ser feita uma agregação de seis fre-
guesias do concelho, o que nos vai permi-
tir melhorar esta questão. Infelizmente, 

até agora, foi extremamente difícil efetuar 
esta obra pois não conseguíamos chegar 
a algumas zonas e os quadros comunitá-
rios também não estavam designados pa-
ra tal. Temos um concelho em que é efeti-
vamente difícil instalar o saneamento bá-
sico. Isso é óbvio para todos”, explica  o 
autarca. Atualmente, o saneamento bási-
co da área urbana da vila está a ser alvo 
de um investimento de cerca de três mi-
lhões de euros. “O que está em causa é a 
saúde pública, a nossa água. Em 1994, 
por exemplo, foi realizado no município 
um plano para o saneamento básico que 
apontava para a construção de 30 esta-
ções de tratamento no nosso concelho. 
Uma loucura! Atualizando esses valores 
para 2019, 70 milhões de euros não che-
gariam para a implementação de toda a 
rede de saneamento básico no concelho. 
Este tipo de investimento seria incompor-
tável e não seria rentável. Além disso, sa-
bemos que nos quadros comunitários de 
apoio tem que existir sempre alguma ren-
tabilidade para o investimento. Não pode-
mos estar só a deitar dinheiro fora”, con-
clui Jacinto Cristas Flores. 
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► Eleito em 2017 pelo Partido Socialista 
para assumir a presidência da câmara de 
Ansião, substituindo um executivo lidera-
do até então pelos sociais-democratas, 
António Domingues vê neste mandato a 
oportunidade de revitalizar Ansião, de 
aproximar os habitantes do concelho, e, 
acima de tudo, de tornar Ansião um des-
tino para todos os portugueses. Sendo a 
desertificação um dos maiores proble-
mas a combater na zona interior do país, 
e com um reconhecido défice de desen-
volvimento nos últimos anos na região, o 
executivo socialista explica as obras reali-
zadas até agora, o proveito que espera 
obter destas e aborda um dos temas que 
tem estado na ordem do dia nos municí-
pios portugueses: a descentralização. 

“[Descentralização] Estamos 
num processo importante 
para o país”
O processo de transferência de compe-
tências do Estado para as autarquias lo-
cais tomou início no presente ano, mas 

há muito que o tema faz correr tinta nos 
jornais. Com opiniões diferenciadas por 
todas as regiões, a ideia do Governo é 
fazer o reforço da autonomia do poder 
local de forma gradual até 2021, dando 
aos municípios o poder de escolha. As-
sim, quem aceitasse a transferência até 
31 de janeiro, esta estaria concluída até 
final do ano; quem não aceitasse, a isso 
seria obrigado em 2021. Até agora mais 
de 180 municípios já aceitaram a trans-
ferência de, pelo menos, um dos diplo-
mas, mas a falta de informação e a difu-
são das verbas remetidas tem sido ain-
da o maior motivo de interrogação dos 
autarcas.
O concelho de Ansião, que pertence ao 
Distrito de Leiria e que se insere na re-
gião da Beira Litoral do distrito, optou, 
até ao momento, por não rejeitar a maio-
ria das transferências delegadas para a 
autarquia, “até porque algumas delas já 
eram, de alguma forma, quase uma res-
ponsabilidade nossa”, mas deixou ainda 
alguns diplomas em fase de averigua-
ção “até haver maior informação”, como 
é o caso das praias, dos jogos de fortuna 
ou azar, de estacionamento público e a 
da proteção e saúde do animal. Admitin-
do que a questão das praias “é um pro-
blema que não traz grandes encargos”, 
porque não existem efetivamente praias 
no concelho, António Domingues deixa 
algumas reservas para a interpretação 
dos locais, pois o “diploma não esclare-
ce muito bem o que é o tratamento das 
lagoas ou das dolinas. Assim, até maior 
esclarecimento da parte do nosso gabi-
nete jurídico, entendemos que, nesta fa-

se, não havia necessidade de a aceitar”, 
explica o autarca. 
Relativamente à exploração de jogos de 
fortuna ou azar, o antigo vereador explica 
que a competência “carece da elabora-
ção de um regulamento de isenções, pa-
ra diferenciar um simples sorteio ou rifa 
de associações humanitárias, e de pes-
soal que a esse departamento esteja afe-
to”. O autarca advoga que o município es-
tá a sair de um processo de constrangi-
mento financeiro, pelo que ainda está a 
avaliar “quais os setores em que o muni-

cípio deve começar a repor o pessoal”, 
sendo que reconhece que áreas como a 
educação e a saúde estão em claro defi-
cit. Por sua vez, a questão do estaciona-
mento público deve-se também à falta de 
recursos que os processos jurídicos impli-
cam. “Quando não existem pagamentos 
de contraordenações, há um processo le-
gal que exige acompanhamento e, como 
tal, exige recursos humanos para o qual 
ainda não estamos preparados. Acredito 
que outros municípios também não este-
jam”, conclui o autarca. 

Foi à boleia da delegação das novas competências aos 
municípios em Portugal continental, e com um primeiro 

balanço do seu mandato, que António Domingues recebeu o 
Empresas+® na Câmara Municipal de Ansião, e mostrou as 
barreiras que foram ultrapassadas para que, no último ano 
e meio, o município voltasse a recuperar a sua identidade. 

Esse processo já está concluído? Não, não está, “mas para 
lá caminha”, assegura o autarca.

Novas caras e nova vida 
para Ansião

MUNICÍPIO DE ANSIÃO

António Domingues
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Já sobre a competência da proteção e 
saúde do animal, a última das quatro re-
jeitadas até ao momento, António Domin-
gues explica que há uma “vertente rela-
cionada com o controlo dos produtos ali-
mentares”, o que atrasou a sua aceita-
ção até ao momento. O autarca alertou 
ainda que Ansião conta, neste momento, 
só com um veterinário, e que é preciso 
olhar para o tema com outra seriedade. 
“Temos que olhar para estes espaços, 
tanto no que concerne à melhoria das 
suas condições, mas também em termos 
do número de colaboradores. Os municí-
pios vão ter que olhar para isto de outra 
forma”, alerta António Domingues.
Quanto aos decretos-leis de transferên-
cia de competências do Estado central 
para os municípios e entidades intermu-
nicipais, nas áreas da saúde e da educa-
ção, o autarca considera que estas care-
cem de uma reflexão muito mais sensí-
vel, pois serão as “que têm mais peso na 
responsabilidade do município nas mais 
diversas vertentes”, seja nos recursos 
humanos, seja na componente financei-
ra. “Terá que existir uma reorganização 
diferente em termos de pessoal; uma coi-
sa é processar salários para 50 pessoas, 
e outra para 200”. 
O autarca identifica o setor da educação 
como um setor que diz muito aos habi-
tantes e ao município, pelo que “a ques-
tão deve ser analisada com toda a ponde-
ração possível”. Como tal, a transferência 
dos assistentes operacionais e dos assis-
tentes técnicos da tutela do Ministério da 
Educação para o município deixa ainda 
algumas reservas, uma vez que António 
Domingues acredita que “o diploma fa-
lhou. Deviam ter promulgado esse poder 
aos municípios na sua totalidade, o que 
não aconteceu e faz com que o poder da 
câmara neste processo seja limitado. Se 
o município fica responsável pelo paga-
mento dos recursos humanos, deveria 
haver aqui uma gestão mais próxima des-
ses recursos”, explica. Relativamente aos 

investimentos que serão necessários pa-
ra a reabilitação de alguns dos edifícios 
escolares, o autarca acredita na boa-fé 
do Governo. “Se houver algum problema 
num acordo para uma intervenção maior, 
acreditamos que o Governo não irá deixar 
os municípios descalços. Se assim não 
for, também teremos armas para respon-
der”. Já na questão da saúde, Ansião 
conta, neste momento, com um centro de 
saúde com mais de 30 anos e, como tal, 
quando a competência for delegada, o 
município admite a possibilidade de, no 
futuro, se candidatar a verbas dos qua-
dros comunitários de modo a poder finan-
ciar uma intervenção maior. 
Com cerca de 40% dos municípios em 
Portugal a aceitarem todas as competên-
cias delegadas pelo Governo central até 

ao momento, António Domingues não vê 
grandes razões para alarme pelo facto do 
município ter rejeitado algumas, até por-
que “haverá depois, com certeza, da par-
te dos municípios e da Associação Nacio-
nal dos Municípios, um reporte ao pró-
prio Governo no sentido de melhorar al-
gumas questões associadas aos diplo-
mas”, assegura o autarca. Ainda assim, 
no cômputo geral, António Domingues 
admite que o processo da descentraliza-
ção já poderia ter sido iniciado há mais 
tempo. “Estamos num processo impor-
tante para o país. Perdemos muitos anos 
e perdemos muito do que seria a nossa 
capacidade de coesão territorial, porque 
não escolhemos o caminho da descen-
tralização há muitos anos atrás”, explica 
o presidente. Ainda assim, o ano escolhi-

do para a delegação pode ser importan-
te, pois como “não se trata de um ano 
eleitoral, pode ser aproveitado para que 
os municípios se sentem e discutam os 
problemas de forma sensata”, reitera.
Com base na reflexão que os vários con-
celhos do país terão que operar, de modo 
a estabelecerem um novo sistema de au-
tomatização e de funcionamento entre si, 
o autarca foi convidado a falar sobre a re-
gionalização, tema que tem voltado à 
agenda política nos últimos anos. Mais 
do que problemas no seu conceito, Antó-
nio Domingues encontra interrogações 
na sua execução. “Sabemos que há mui-
tos defensores da regionalização no país, 
mas o problema tem a ver com o senso 
comum e com o descrédito que a popula-
ção tem da política. Se a regionalização 
for implementada de uma forma séria e 
executada com o objetivo de melhorar os 
territórios e incentivar a coesão entre 
eles, poderia funcionar. Hoje existem paí-
ses de primeira linha na Europa, onde a 
regionalização funciona”, assevera o au-
tarca, que vê, no entanto, uma classe in-
termédia a faltar na ligação dos conce-
lhos. “Tem havido uma solidariedade 
muito grande da Comunidade Intermuni-
cipal de Leiria, mas isso não resolve o 
problema de não haver políticas mais fo-
calizadas para os territórios. Mas, para 
haver uma regionalização ou uma estru-
tura intermédia, ela tem que ser demo-
craticamente validada pelas pessoas e o 
problema é que, hoje, as comissões que 
temos não são eleitas”, destaca António 
Domingues.
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“Triplicámos as verbas 
para as juntas de freguesia”
Com 55 anos e com grande conheci-
mento da realidade de Ansião, António 
Domingues foi vereador do concelho en-
tre 2009 e 2013 e vê o ano e meio do 
seu primeiro mandato como um período 
onde já entraram em curso operações 
importantes para revitalizar a região. Se-
ja na vertente educativa, desportiva ou 
cultural, o autarca tem apostado em to-
das as áreas para combater a desertifi-
cação e, acima de tudo, aproximar cada 
vez mais os habitantes do município. 
“Desde que o nosso executivo tomou 
posse, quase que triplicámos o valor de 
transferências para as Juntas de Fregue-
sia. Em 2017 eram cerca de 90 mil  
euros, hoje já falamos de 151 mil”, reite-
ra o autarca que, de certa forma, já se t 
inha antecipado ao processo das trans-
ferências. “Nós não esperámos por uma 
lei que nos guiasse nesse sentido.  
Aumentámos as verbas porque entende-
mos que as Juntas têm que ter recursos 
para dar respostas às pessoas”,  
justifica.
O autarca reconhece que com o aumen-
to das competências aumentam tam-
bém as responsabilidades das Juntas de 
Freguesia. “Ao transferirmos mais ver-
bas, mais responsabilidade delegámos. 
Por outro lado, eliminámos a questão de 
reclamações de pequenas obras às 
quais o município não dava resposta. O 
saldo de gerência, quando cheguei, era 
positivo, portanto estas verbas há muito 
que poderiam ter sido delegadas, ape-
nas não havia essa sensibilidade no 
passado”, reitera. Além deste processo, 
o município retificou o regulamento de 
apoio ao associativismo, que tem forte 

presença na região, entrou com um pro-
jeto de execução para reestruturar o Par-
que Empresarial do Camporês, que será 
“importante para definir a continuidade 
desta estratégia de fixação de pessoas”.
António Domingues pretende ainda criar 
um centro interpretativo do rio Nabão, 
um circuito pedestre, que “retrate a nos-
sa paisagem, a nossa natureza”, e conta 
ainda com outros objetivos em mente, 
como tornar Ansião a capital do mosaico 
em Portugal. “Estamos a trabalhar nes-
se sentido”. Para além do trabalho a de-
senvolver em prol de Leiria como Capital 
da Cultura em 2027, projeto abrangente 
para todo o território, e que trará uma 
vertente cultural muito forte para a re-
gião. Temos que perceber que Ansião 
está muito bem situado geograficamen-
te, tem uma acessibilidade relevante, e 
os projetos que temos em mão irão for-
çosamente dar frutos. Estamos perfeita-
mente confiantes e tranquilos que muito 

do que será o desenvolvimento de An-
sião irá ser realizado. Mais do que 
ideias, ou projetos, estamos focados na 
identidade das pessoas e, por conse-
quência, na identidade do concelho”, ex-
plica o autarca socialista, que vê o des-
porto e a cultura como fatores fulcrais 
para este crescimento regional, mas 
também individual. “Uma sociedade que 
pratique desporto, que seja chamada a 
ter boa qualidade de vida, é uma socie-
dade que é certamente mais feliz. Diz-se 
que a felicidade muitas vezes é uma 
questão utópica, mas pode ser construí-
da com pequenas coisas. E nós quere-
mos construir esse crescimento” explica 
António Domingues, que termina dizen-
do que “Ansião mudou o seu executivo, 
que durante 40 anos foi governado pela 
oposição. Quer passar-se nas redes so-
ciais a ideia de que nós não estamos a 
atingir os objetivos a que nos propuse-
mos, mas esta não é mais do que uma 
tentativa de sobrevivência e de mau ser-
viço público. Quem irá fazer a avaliação 
do nosso trabalho são as pessoas. E nós 
acreditamos que esse trabalho irá ser 
bem desenvolvido, como já está a ser no 
presente”.   
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“ESTAMOS 
PERFEITAMENTE 
CONFIANTES E 
TRANQUILOS QUE 
MUITO DO QUE SERÁ 
O DESENVOLVIMENTO 
DE ANSIÃO IRÁ SER 
REALIZADO. MAIS 
DO QUE IDEIAS, 
OU PROJETOS, 
ESTAMOS FOCADOS 
NA IDENTIDADE DAS 
PESSOAS E, POR 
CONSEQUÊNCIA, 
NA IDENTIDADE DO 
CONCELHO”



CARLOS SANTOS

► Situado na margem esquerda do rio 
Zêzere, em plena Cova da Beira, no sopé 
da Serra da Estrela, o Município de Bel-
monte, a terra onde nasceu o descobri-
dor Pedro Álvares Cabral, é composto por 
quatro freguesias: União de Freguesias 
de Belmonte e Colmeal da Torre, Caria, 
Inguias e Maçainhas. À frente dos desti-
nos desta autarquia, pelo segundo man-
dato consecutivo está António Dias Ro-
cha, presidente da Câmara Municipal de 
Belmonte, que venceu as últimas elei-
ções, em 2013, como 56.6% dos votos. 

Apoio para o Interior 
precisa-se
Apesar da descentralização de competên-
cias ser um bom princípio, o edil considera 
que o Estado deveria implementar apoios 
suplementares para o Interior do país, ten-
do em conta as dificuldades que as popu-
lações enfrentam diariamente. Para o au-
tarca o desafio é grande e passa por con-

seguir criar condições de atratividade pa-
ra que as populações continuem a fixar-se 
nestas áreas. “No passado, Belmonte já 
foi a capital nacional de confeção de fatos 
de homem. Contudo, a crise levou ao en-
cerramento de muitas empresas e ao de-
semprego dos seus funcionários. Na altu-
ra tive a preocupação de captar investido-
res para Belmonte. Neste momento, a si-
tuação é precisamente a oposta, ou seja, 
tenho empresas que se querem sedear 
aqui, contudo falta de alguma mão de 
obra disponível para trabalhar. Desta for-
ma não conseguimos evoluir”. 
Para António Dias Rocha, a desertifica-
ção do Interior e o envelhecimento das 
populações “são duas realidades inegá-
veis e preocupantes. Infelizmente, os 
nossos jovens fazem a sua formação su-
perior e saem para trabalharem nas gran-
des cidades, abandonando a terra natal. 
Assim, o grande desafio é conseguirmos 
arranjar mecanismos que nos permitam 
fixar mão de obra qualificada e da terra, 
como médicos, engenheiros, arquitetos, 
professores, mecânicos, trolhas, entre 
muitos outros. Todos são necessários. 
Além disso, com o esforço que o país fez 
e com o investimento na rede viária que 
foi realizado, estamos perto tanto de Lis-
boa, como do Porto, como de Madrid. O 
problema é o custo que isso acarreta pa-
ra os munícipes, tendo em conta as por-
tagens, ainda que reconheça que tam-
bém tem sido feito um esforço para que, 
pontualmente, esses valores baixem”. 
Segundo o autarca, a questão pode ser re-
solvida de duas formas: “Podemos encora-

António Dias Rocha, presidente da Câmara Municipal de Belmonte, 
adepto da regionalização, considera que a transferência de 

poderes do Estado Central para os municípios é um primeiro passo 
na valorização no Interior, contudo ainda insuficiente. O autarca 

deste município do distrito de Castelo Branco defende que o 
Governo tem que perceber esta realidade e reconhecer que 

“simples discursos não são suficientes, são necessárias medidas 
concretas e precisas”.

“É preciso que o Estado invista 
mais no Interior”

MUNICÍPIO DE BELMONTE
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António Dias Rocha

“O GRANDE DESAFIO É CONSEGUIRMOS ARRANJAR 
MECANISMOS QUE NOS PERMITAM FIXAR MÃO DE 
OBRA QUALIFICADA E DA TERRA, COMO MÉDICOS, 
ENGENHEIROS, ARQUITETOS, PROFESSORES, 
MECÂNICOS, TROLHAS, ENTRE MUITOS OUTROS”



já-los tanto com incentivos particulares, 
como a redução de impostos, assim como 
com incentivos nacionais para que cada 
vez mais empresas se fixem aqui. De outra 
forma esta tornar-se-á uma situação in-
comportável e insustentável”. Para que is-
so não aconteça, o edil espera que alguém 
com responsabilidades se comece a preo-
cupar com o Interior para além dos autar-
cas. “É necessário que o Governo perceba 
esta realidade e reconheça que simples 
discursos não são suficientes, são neces-
sárias medidas concretas e precisas”. 

A transferência 
de competências
“Sou um defensor acérrimo da regionali-
zação e considero que, mais cedo ou mais 
tarde, esta vai acontecer. Contudo, en-
quanto esse processo não é implementa-
do, considero que a transferência de com-
petências do Estado para os municípios é 
um bom princípio”, refere António Dias Ro-
cha, que defende que “este foi um passo 
corajoso que o Partido Socialista decidiu 
dar”. Apesar disso, o autarca confessa 
que, numa primeira fase, ficou preocupa-
do com a componente financeira da des-
centralização. A Assembleia Municipal lo-
cal, no início deste ano, chegou a recusar, 
por unanimidade a transferência de todas 
as competências sendo que o Governo 
aprovou 21 diplomas setoriais no âmbito 
da lei-quadro da transferência de compe-
tências para autarquias e entidades inter-
municipais - num processo gradual de 
descentralização entre 2019 e 2021 -, fal-
tando ainda aprovar o decreto de novas 
atribuições das freguesias.
Os 15 diplomas setoriais, entretanto, já 
publicados abrangem a transferência de 
competências, para as autarquias, nas 
praias, jogos de fortuna ou azar, vias de 
comunicação, atendimento ao cidadão, 
habitação, património, estacionamento 
público, bombeiros voluntários e justiça, 
cultura, proteção e saúde animal e segu-
rança dos alimentos, e, para as entidades 
intermunicipais, a promoção turística e 
fundos europeus, para além da captação 
de investimento. Para ambas vão passar 
também competências nas áreas da saú-
de e da educação, sendo que as entida-
des intermunicipais podem ainda assumir 
novas atribuições no apoio a bombeiros 
voluntários e justiça, enquanto as fregue-
sias também podem receber responsabili-
dades no atendimento ao cidadão.
“Agora que o Governo prestou todos os 
esclarecimentos necessários, através do 
secretário de Estados das Autarquias Lo-

cais, Carlos Miguel, consideramos que 
estamos em condições de podermos 
aceitar a quase totalidade das competên-
cias já legisladas”, advoga António Dias 
Rocha, ainda que reconheça que devem 
permanecer algumas cautelas: “Claro 
que teremos que estar sempre atentos, 
por forma a que todas as questões pos-
sam ser acauteladas, desafio ainda 
maior no Interior do país, onde as recei-
tas são poucas. Tudo isto faz com que te-
nhamos que ser criativos, tudo para que 
consigamos dar resposta às necessida-
des e anseios das populações sem que 
isso coloque em causa a saúde financei-
ra do Município”. 

Competências a raio-x
De acordo com o autarca a aceitação de 
diversas competências não traz qual-
quer constrangimento ao Município, uma 
vez que não significam um aumento de 

despesa. “A autarquia não possui esta-
cionamento pago, pelo que a transferên-
cia desta competência é inócua. O mes-
mo acontece com os jogos onde, para 
além das tradicionais rifas populares, 
não vejo o respetivo enquadramento, 
uma vez que não possuímos nenhum 
equipamento desta índole, o que tam-
bém faz com que a transferência desta 
competência esteja completamente de-
senquadrada, pelo que a sua aceitação 
não acarreta qualquer tipo de constran-
gimento ao Município. O mesmo aconte-
ce com a habitação social, uma vez que 
o Município não dispõe desta resposta 
social. Por fim, dispomos apenas de uma 
praia fluvial que se encontrava desativa-
da e que, entretanto, será recuperada, 
pelo que iremos também aceitar esta 
competência”. Quanto à justiça, Belmon-
te possuiu um julgado de paz, pelo que a 
competência será aceite. Já no que con-

cerne aos bombeiros, o Município já 
comparticipa em 50% as despesas de al-
gumas equipas de intervenção, “pelo 
que esta situação também está acaute-
lada”. Quanto ao atendimento ao cida-
dão, atualmente, a Autarquia também já 
dispõe deste serviço através da criação 
de uma Loja do Cidadão, que se tornou 
uma referência na região. “É com satisfa-
ção que encontro munícipes de autar-
quias vizinhas a usufruírem dos nossos 
serviços e mais-valias, tal a qualidade do 
trabalho prestado”, conclui o edil. 
Mais complexa é a competência ligada às 
vias de comunicação.  “Já fomos informa-
dos que os custos relacionados com 
obras e manutenção não estão contem-
plados nesta competência. Contudo, nes-
te momento, estão a renovar a linha fér-
rea da Beira Baixa e os estaleiros da obra 
ficam localizados em Belmonte, o que faz 
com que exista um conjunto anormal de 
transportes pesados a circularem nas 
nossas vias viárias. Se o estado destas já 
não era o melhor, com este aumento de 
tráfego ficaram ainda piores. Assim, ou 
as empresas responsáveis pela obra in-
demnizam a Autarquia ou o Governo terá 
que assumir essa despesa”, alerta Antó-
nio Dias Rocha que acrescenta que outra 
questão importante é que, “apesar desta 
obra do século XXI, continuamos com 
passagens de nível do século XIX e do sé-
culo XX. Falamos de passagens que não 
são desniveladas e que se constituem co-
mo um perigo na atualidade. Que sentido 
faz modernizar a linha e não fazer nada 
em relação aos equipamentos de apoio? 
Esta situação representa um risco acres-
cido para as populações, sobretudo os 
munícipes mais velhos que são cada vez 
mais. A população está a envelhecer, so-
bretudo no Interior do país e Belmonte 
não é exceção. Estes dispositivos têm 
ainda os sinais sonoros e as tradicionais 
cancelas, o que não faz sentido”.
Ainda na área das vias de comunicação, 
para a aceitação desta competência, o 
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autarca assevera que “faz falta ao conce-
lho uma ligação direta à A23 – autoestra-
da que liga Torres Novas à Guarda. Ape-
sar de termos dois nós, a verdade é que 
não existe nenhuma ligação que ligue a 
sede do concelho a esta via. Esta obra já 
esteve prevista e em negociações ante-
riormente, mas nunca se concretizou, o 
que é uma pena, uma vez que seria estru-
turante no futuro deste concelho”. 
Segundo António Dias Rocha, o Municí-
pio de Belmonte possui muitos imóveis 
que precisam de ser recuperados, muitos 
de património público, do Município, e 
outros de património privado. “Neste se-
gundo, os proprietários não têm dinheiro 
para a sua recuperação, o que é pena. 
Quanto aos imóveis que nos forem atri-
buídos pelo Estado, ainda não sabemos 
muito bem qual será o seu futuro, contu-
do, alguns deles poderão ser redireciona-
dos para o turismo. Felizmente já come-
çam a aparecer algumas casas destina-
das ao turismo rural e local, contudo a 
resposta que temos ao nível do turismo 
ainda não é suficiente, pois começamos 
a receber eventos de grande porte. Por 
exemplo, de 28 de junho a 6 de julho, va-
mos receber a Semana Europeia do Ci-
cloturismo e vamos receber milhares de 
pessoas de toda a Europa, para as quais 
as respostas hoteleiras existentes no 
concelho não são suficientes”. Para o au-
tarca, ainda neste domínio, é importante 
referir que o Município vai reivindicar pa-
trimónio que pertence aos Comboios de 
Portugal (CP) e à Refer, casos estas estru-
turas não recuperem equipamentos exis-
tentes nas Estações de Belmonte e Caria, 
“sobretudo nesta última para onde exis-

tem múltiplas possibilidades de utiliza-
ção e potenciação”. 
Quanto ao bem-estar animal, a Autar-
quia dispõe de veterinário municipal e 
conta com parcerias com os concelhos 
vizinhos da Covilhã no que diz respeito à 
utilização dos canis e gatis, pelo que a 
competência também será aceite. “Pen-
so que estas respostas devem ser, cada 
vez mais, concertadas e articuladas en-
tre todos, para que possamos potenciar 

recursos e não duplicar respostas”, ex-
plica o edil. 
Quanto às duas competências mais con-
troversas, saúde e educação, António 
Dias Rocha assevera que o Município de 
Belmonte vai aceitar ambas e explica 
porquê: “Concordamos com a verba que 
o Governo pretende transferir para a 
educação. O problema nesta área está 
numa questão já antiga para o qual pedi-
mos resolução há vários anos. Os nossos 

alunos têm que se deslocar cerca de 
500 metros da escola para o pavilhão 
municipal para que possam ter acesso a 
condições satisfatórias para a prática 
desportiva, uma vez que o equipamento 
de ensino não dispõe desta resposta. Es-
ta é a nossa única revindicação nesta 
área: a construção de um pavilhão novo, 
responsabilidade do Estado. Não é ex-
pectável que, no futuro, com as verbas 
que vamos receber, consigamos poupar 
o suficiente em tempo útil para poder-
mos avançar com uma obra desta enver-
gadura”. Por fim, na saúde, o autarca ex-
plica que o acordo chegou com a respos-
ta afirmativa a outra revindicação conce-
lhia: a realização de obras de melhoria 
no centro de saúde, que conta já com 30 
anos de existência “e que necessita de 
algumas intervenções. Para isso, o Esta-
do atribuiu-nos a transferência de um 
apoio extra para que pudéssemos reali-
zar essas obras e a situação ficou resol-
vida”, conclui o autarca.   
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► Hoje, assente numa sólida sustentabi-
lidade financeira, Victor Mendes, presi-
dente da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, tem sido a principal imagem de re-
vitalização da vila na última década. Elei-
to presidente da Câmara em 2009, o au-
tarca tem tido na educação e na ação so-
cial os principais pilares de um projeto 
que não tem deixado os limarenses indi-
ferentes, ou não tivesse sido este reeleito 

por duas vezes desde então. Num ano 
longe de corridas eleitorais e das elei-
ções autárquicas, Victor Mendes tem en-
contrado na delegação de competências 
do Governo para os municípios um dos 
principais desafios a enfrentar. Apesar 
disso, o autarca centrista não entra em 
alarmismos e acredita que “ainda muita 
tinta vai correr”. 
Apesar de todas as dúvidas e relutâncias, 
Victor Mendes afirma que concorda com 
uma descentralização de competências, 
que resulte efetivamente numa maior 
proximidade entre os cidadãos e o Gover-
no. Contudo, o autarca advoga que exis-
tem diferenças entre a expetativa e a rea-
lidade. Na opinião do presidente, a reali-
dade tem sido uma “mera delegação de 
competências, para as quais a própria 
administração pública reconhece não ter 
meios ou capacidade para resolver, prin-
cipalmente quando as questões recaem 
sobre os municípios mais afastados do 
Litoral ou das grandes cidades”. 

Uma questão de princípios
Questionado sobre as primeiras nove 
competências pertencentes a uma totali-
dade de 21 diplomas setoriais já aprova-
dos pelo Governo, mas para os quais ain-
da se aguarda legislação, o autarca do 
CDS-PP assegura que rejeitou todas. “De 
uma forma geral a recusa teve, sobretu-
do, relacionada com os envelopes finan-
ceiros envolvidos. Contudo, para além 
disso, existem algumas competências 
que não aceitamos por uma questão de 
princípio. Quando os municípios já fazem 
há largos anos um conjunto de projetos 
no terreno, como no setor da Proteção Ci-
vil ou das Equipas de Intervenção Perma-

nente, faz sentido que venha agora a Ad-
ministração Central dizer que vai delegar 
essas competências?”, questiona o edil, 
que encontra incoerências visíveis em to-
do o processo. “Como se vai descentrali-
zar competências que já realizamos? 
Nestes casos não se trata de uma recusa 
do ponto de vista financeiro ou humano, 
é precisamente uma questão de princí-
pio. Defendemos que estas delegações 
específicas não fazem sentido nenhum, 
diria mesmo que é uma afronta ao traba-
lho que temos feito ao longo dos anos”.
Com o chumbo do primeiro fundo de fi-
nanciamento para os municípios no Par-
lamento, na votação da especialidade 

Com mais de 3000 anos de história, é sobre as margens do 
Rio Lima e pontes medievais que observamos uma das 

silhuetas mais belas da Península Ibérica: a vila de Ponte de 
Lima. Com um valor histórico e arquitetónico que faz deste 
rincão um lugar único, passando pelos famosos castros ou 
pelos coloridos jardins, o coração do Vale do Lima é, hoje, 

uma das regiões mais simbólicas de Portugal ou não fosse 
esta considerada a vila mais antiga do país. 

Um crescimento sem paralelo
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Victor Mendes
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da proposta do Orçamento de Estado de 
2019 realizada no final do ano passado, 
o presidente da Câmara de Ponte de Li-
ma não vê ainda reunidas as condições 
necessárias para aceitar a delegação de 
competências de maior relevância. A ra-
zão é simples: “A escassez de recursos 
financeiros em relação às verbas efeti-
vamente necessárias, sobretudo nas 
áreas da saúde e da educação”. Para 
Victor Mendes, “os recursos financeiros 
não estão devidamente salvaguardados 
no pacote legislativo, e essa questão é 
já clara. Também por isso o fundo de fi-
nanciamento foi chumbado na Assem-
bleia da República. Para além disso, a 
juntar a tudo isto, também não estão 
completamente definidas algumas das 
receitas provenientes dessas competên-
cias, o que resulta, obviamente, em 
preocupações acrescidas da nossa par-
te”. O autarca dá o exemplo da educa-
ção: “Já constatamos que os recursos 
que vão ser transferidos são muito infe-
riores aos que vão ser efetivamente ne-
cessários. Assim, se em áreas tão deli-
cadas como esta, não conseguirmos ser 
ressarcidos na vertente financeira, ob-
viamente que podemos estar a compro-
meter a estabilidade do município, o que 
não seria aceitável”. 

“Estamos de boa-fé 
com o Governo”
Questionado sobre as eventuais altera-
ções ou negociações com o Governo até 
2021, ano em que as competências te-
rão que ser, obrigatoriamente, transferi-
das para todos os municípios, Victor 
Mendes assume que o Executivo terá 
que, nesse período, “encontrar as me-
lhores soluções e procurar negociar so-
bretudo nas matérias mais delicadas co-
mo a saúde, a habitação social e a edu-
cação”, de modo a que, no final, se crie, 
efetivamente, um “acordo sério entre 
ambas as partes que vá ao encontro das 

expetativas dos habitantes e do conce-
lho”. O autarca assume que o Município 
de Ponte de Lima está disposto a nego-
ciar e que acredita que os municípios 
“só terão que aceitar as competências 
se chegarem a acordo efetivo para a 
transferência dos recursos financeiros e 
humanos. Seja como for, estamos neste 
processo de boa-fé e a colaborar com o 
Governo para que, em 2020, possamos, 
sem hesitações, receber essas compe-
tências em consciência, apostando num 
serviço público de maior qualidade”, 
acrescenta Victor Mendes. 

“A regionalização não 
pode ser feita com demagogia”
Como é hábito nas autarquias localiza-
das no Interior do país, Victor Mendes de-
fende um eventual processo de regionali-
zação, uma vez que este seria um “gran-
de passo para o desenvolvimento equita-
tivo de todo o território nacional”. Apesar 
disso, o autarca centrista assevera que o 
atual cenário político não lhe deixa gran-
des esperanças. Para o edil, para que o 
processo pudesse ser executado, teria 
que ser cumprido de forma honesta, por 
forma a minorar os riscos de insucesso 

nesta questão, o que causaria um des-
fragmento ainda maior na descentraliza-
ção do país. “Sou um grande defensor da 
regionalização, mas não vejo da parte 
dos decisores políticos grande vontade 
para resolver este assunto e precisamos 
desse apoio partidário, para não correr-
mos o risco de termos mais um fracasso 
neste processo”, justifica.
Com um centralismo que se tem agravado 
na última década devido à crise económi-
ca mundial e à intervenção financeira das 
entidades europeias, o Victor Mendes de-
fende que é preciso abordar o processo de 
forma transparente. “As dificuldades eco-
nómicas que o país atravessou na última 
década fizeram com que a problemática 
do centralismo fosse ainda mais notória. 
Por isso, não podemos entrar no processo 
da regionalização de forma demagógica, 
apenas porque esse modelo é fácil de 
apresentar aos cidadãos. Infelizmente, co-
mo a maior parte dos portugueses não vi-
ve no Interior, tenho receio que o risco do 
insucesso seja muito grande. Para um dia 
o processo da regionalização ser uma rea-
lidade, teríamos que trabalhar com pas-
sos muito seguros”, assegura. 
Atualmente com a taxa de desemprego 
mais baixa do distrito de Viana do Castelo 
e com um saldo positivo de “mais 94 em-
presas criadas e/ou laborar no concelho e 
830 postos de trabalho criados” em 2018, 
a autarquia vê na realização de eventos, 
feiras e exposições ao longo do ano um 
contributo fulcral para a operacionaliza-
ção da estratégia do Executivo que visa 
promover a valorização económica dos re-
cursos endógenos e incentivar à criação 
do próprio emprego. Para isso, a autarquia 
também apostou na melhoria de condi-
ções nos parques industriais e nos polos 
de Queijada e da Gemieira. “Além dos in-
centivos fiscais que damos às empresas, 
a grande novidade tem sido a mão de obra 
qualificada que temos conseguido trazer 
para a região. Dos mais de 800 postos de 
trabalho, muitos destes traduzem-se em 
pessoal qualificado nas mais diversas 
áreas, o que é ótimo para começarmos a 
ter a capacidade para afixar os mais jo-
vens. Estamos, inegavelmente, a ter um 
boom na requalificação urbana e na cria-
ção de novas habitações, o que tem ajuda-
do a mudar, finalmente, o paradigma em 
Ponte de Lima”, explica o autarca que, em 
2021, terminará o seu terceiro e último 
mandato e o que resultará em cerca de 20 
anos de ligação e trabalho ao serviço da 
Câmara Municipal de Ponte de Lima e de 
todos os limarenses. 
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► Com um registo de 47,71% dos votos 
obtidos nas eleições autárquicas de 
2017, Arganil é hoje presidida por Luís 
Paulo Costa, um dos autarcas mais jo-
vens do distrito de Coimbra. O autarca 
tem tentado, ao longo do último ano 
meio, modernizar uma vila que se desta-
ca pelo verde das suas paisagens e pe-
las suas praias fluviais. Em entrevista ao 
Empresas+®, o social-democrata expli-
ca os projetos levados a cabo com o ob-
jetivo de valorizar a região, promete res-
ponsabilidade acrescida no processo de 
transferência de competências do Go-
verno para os municípios e, não menos 
importante, deixa as críticas à atuação 
do Estado na gestão da floresta, uma 
vez que este continua a ignorar as difi-
culdades e os desafios suplementares 
que os municípios do Interior do país 
sentem e enfrentam.
No papel de presidente da Câmara Mu-
nicipal de Arganil pela primeira vez, Luís 
Paulo Costa teve que lidar com um mo-
mento que nunca esquecerá e que mar-
cou, inevitavelmente, o início do seu 
mandato: os incêndios de 15 e 16 de ou-
tubro que afetaram a região. Com pou-

cas semanas de presidência, o autarca 
viu o concelho perder mais de 145 ca-
sas para o fogo, além de mais de duas 
centenas de hectares completamente 
destruídos pelos incêndios, numa sema-
na trágica para o país. Essa semana 
contabilizou 45 mortos e cerca de 70 fe-
ridos em todo o território nacional.

Emparcelamento florestal: 
o caminho a seguir
Com um investimento superior a 25 mil 
euros na reconstrução de muitos locais 
afetados pelo fogo, Luís Paulo Costa não 
hesita em retratar a tragédia como uma 
“infeliz coincidência de tudo o que podia 
correr mal”, explicando o conjunto de fa-
tores simultâneos que resultaram na 
“pior tragédia registada até hoje na re-
gião”. Nesse ponto em particular, o au-
tarca regista a forma positiva como tem 
corrido o processo de reconstrução, com 
a grande maioria das habitações já en-
tregues aos seus proprietários, resulta-
do do forte empenho e pleno entendi-
mento da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR) e dos técnicos da Câmara. Não 
obstante, Luís Paulo Costa reitera que 
está preocupado com o futuro e com 
aquilo que poderá acontecer. “Estamos 
situados num vasto território florestal, 
cuja caraterística principal é o minifún-
dio. É com grande frequência que temos 
proprietários florestais com parcelas de 
3000m2 ou menos. Quem percebe de 
gestão florestal, sabe que gerir estas 
áreas é humanamente possível e este é 
o problema de base”, adianta. 
“Outro problema de base que enfrenta-
mos é que o incêndio de 2017 ocorreu 

numa época do ano altamente potenciali-
zada com a regeneração natural de algu-
mas espécies, uma delas o eucalipto. As-
sim, com a projeção do vento, a semente 
foi levada para quilómetros de distância”, 
alerta Luís Costa, que assegura que eu-
caliptos estão a surgir abruptamente, em 
massa, em regiões onde estes não exis-
tiam. “Se nada for feito, será muito pior 
que a tragédia de 2017. Se tivermos a in-
felicidade de enfrentar um incêndio, a re-

gião será um autêntico barril de pólvora”.
Por forma a dar resposta a estas inquie-
tações, Luís Paulo Costa esperava um 
outro tipo de resposta por parte do Go-
verno e das demais entidades compe-
tentes. O autarca indica o caminho. “Es-
perava, por exemplo, que o Estado apro-
veitasse este processo de transferência 
de competências para, de forma impera-
tiva, caminhar no sentido do emparcela-
mento florestal, esse deve ser o cami-

No seu primeiro mandato como presidente da Câmara de 
Arganil, Luís Paulo Costa deixa o alerta para a necessidade 

da profissionalização de toda a gestão da área florestal e da 
prevenção dos incêndios. O autarca promete ainda máxima 

responsabilidade no processo de transferência de 
competências do Governo para os municípios.

“Se nada for feito, será muito 
pior que a tragédia de 2017”

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Luís Paulo Costa
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nho a seguir. O cenário que hoje temos é 
impensável para uma podermos ter o 
mínimo de estabilidade assegurada”, 
assegura o autarca.

Transferência de 
competências: uma desilusão
Decretada pelo Governo e legislada no 
final do ano passado, a transferência de 
competências da Administração Central 
para os municípios tem sido largamente 
discutida pelas várias autarquias do 
país, e as dúvidas têm sido muitas, as-
sim como a controvérsia. Ainda que, em 
2021, os municípios sejam obrigados, 
impreterivelmente, a aceitar a transfe-
rência de todas as competências, neste 
momento, Luís Paulo Costa assegura 
que a Câmara Municipal de Arganil não 
aceitou ainda nenhuma das nove já le-
gisladas. O autarca assume que as suas 
expetativas saíram defraudadas, salien-
tando que as limitações naturais que 
um concelho como Arganil tem vão tra-
zer desafios suplementares na gestão 
de muitas das matérias apresentadas. 
O edil defende que, do ponto de vista ge-
ral, as competências já estavam descen-
tralizadas. “A questão é se as assumi-

mos agora ou apenas em 2021. Há com-
petências que na prática não acrescen-
tam grandes encargos para o Município, 
mas há outras onde ainda não estão re-
unidas as condições para que sejamos 
capazes de fazer a gestão das mesmas. 
Seja como for, a verdade é que este pro-
cesso ficou muito aquém daquilo do que 
era expectado, principalmente em áreas 
como a saúde e a educação. Sou mes-
mo obrigado a criticar a minimização do 
papel dos municípios nas várias funções 
que nos serão entregues. Estamos qua-
se a ser transformados nos contínuos do 
setor educativo. Somos aqueles que vão 
fazer a limpeza do lixo. Acho isto muito 
pouco”, completa o autarca. 
Com a competência da educação a tra-
zer preocupações de maior dimensão 
ao Executivo comandando por Luís Pau-
lo Costa, não só pela falta de verbas fi-
nanceiras, mas também pela gestão de 
pessoal que irá praticamente dobrar 

em termos de número, o autarca refere 
outras competências onde o recruta-
mento de colaboradores vai certamen-
te implicar outro tipo de gestão por par-
te do Município. “A competência do es-
tacionamento, por exemplo, implica 
também um vasto policiamento das 
vias municipais. O que está na lei vai 
muito além do que sugere inicialmente. 
É quase necessário termos um quadro 
de polícia municipal a funcionar na prá-
tica. É uma legislação que se aplica de 
forma natural em cidades como Porto 
ou Lisboa, mas a massa crítica nas nos-
sas regiões é completamente diferente 
e o Estado devia ter noção disso”, reite-
ra o social-democrata.
Questionado acerca da competência 
dos bombeiros, Luís Paulo Costa assu-
me que esta é questão também ela críti-
ca, pois existe um financiamento muito 
variável da parte do Estado. Além disso, 
o autarca salienta a emergência da pro-

fissionalização necessária para a mo-
dernização do setor. “Estamos a falar de 
uma atividade diária, de transporte de 
doentes, de emergências pontuais, pelo 
que considero que quando as corpora-
ções são bem geridas, como é o caso de 
Arganil, elas devem ser autossustentá-
veis. Considero um péssimo sinal quan-
do se alimenta, em centenas de milha-
res de euros, as mesmas corporações. 
Estamos a alimentar a ineficiência. No 
nosso concelho, as corporações de bom-
beiros são bem geridas e não carecem 
de nenhum apoio por parte do Municí-
pio”, explica o autarca que completa: “O 
que é importante ressalvar é que temos, 
neste momento, uma mudança de para-
digma: o voluntariado. Este conceito 
acabou. E se vamos passar para a pro-
fissionalização, se o caminho for esse, a 
questão tem que ser tratada com uma 
abrangência e com uma lógica territorial 
que não se pode cingir a um quintão de 
Arganil, ou do vizinho do lado. Tem que 
existir uma abordagem integrada”. 
Numa fase de regeneração da vila de-
pois da tragédia de 2017, Arganil é o 
exemplo de uma boa gestão e de recu-
peração no país e Luís Costa espera, 
ainda neste mandato, recolher os frutos 
desse trabalho. Com o relançamento de 
infraestruturas como o Parque Munici-
pal de Campismo e com a estabilização 
de inúmeras praias fluviais espalhadas 
pela região, o social-democrata promete 
continuar com um trabalho honesto que 
honre os principais compromissos elei-
torais assumidos. Ainda assim, o autar-
ca espera conseguir uma ligação mais 
próxima com os setores do Estado, tudo 
para que uma nova tragédia possa ser 
evitada.  
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► É na mescla pacífica com a sonorida-
de das águas límpidas do Rio Tua, deco-
radas e abraçadas por um extenso painel 
de contrastes visuais, entre o castanho 
do sobreiro e o verde-escuro dos carva-
lhos, que testemunhamos e comprova-
mos estar num dos patrimónios mais sin-
gulares de Portugal: Vila Flor. Pertencen-
te ao distrito de Bragança, Trás-os-Mon-
tes, torna-se quase traiçoeiro o sentimen-
to quando pisamos a calçada vila-floren-
se, pois quando a percorremos, desloca-
mo-nos – como que sem dar por ela – a 
outros tempos da nossa história e do nos-
so Portugal. 
O granito incorporado, os cheiros que o 
vento arrasta, as fragas imponentes es-
culpidas por uma natureza distante do 
conceito cosmopolita. É por entre estes 
recantos que presenciamos algo mais 
que história, mais que memória, mas 
uma narrativa nostálgica do que é ser 
português. Por entre a tranquilidade da 
vila, por entre a história escrita em cada 

canto, denotamos, efetivamente, que 
Portugal é muito mais do que grandes ci-
dades, muito mais que extensas e movi-
mentadas avenidas. Também aqui é Por-
tugal, no seu verdadeiro sentido.

Orgulho no trabalho 
realizado
Com menos de 7000 habitantes e subdi-
vido por 14 freguesias, o Município de 
Vila Flor, tem, no seu Executivo Munici-
pal, um dos maiores trunfos para o de-
senvolvimento que a região tem sentido 
na última década. Na presidência desde 
2013, Fernando Barros cumpre, atual-
mente, o segundo mandato à frente dos 
destinos do Município, contudo, o seu 
extenso conhecimento da vila é já anti-
go. Natural de Santa Comba da Vilariça, 
concelho de Vila Flor, o autarca iniciou a 
sua carreira profissional como professor, 
mas, rapidamente, percebeu que o seu 
futuro passava por educar algo maior 
que um grupo de jovens. Assim, em 
1994, assumiu funções como vice-presi-
dente da Câmara Municipal, cargo que 
exerceu até 2013, momento em que se 
candidatou à presidência, e essa foi 
uma aposta ganha. 
Fernando Barros, eleito pelo Partido So-
cialista, manteve, desde logo, uma lide-
rança direcionada para o crescimento res-
ponsável e sustentável da vila, com uma 
aposta forte na reabilitação de setores vi-
tais da região, como a educação, não es-
quecendo ações direcionadas a melhorar 
o dia a dia dos munícipes, como a instala-
ção do saneamento e o abastecimento de 

água em todo o concelho. Olhando para 
trás, o edil faz um balanço do seu manda-
to e mostra-se orgulhoso com o trabalho 
realizado até ao momento.
O autarca confessa sentir o reconheci-
mento dos vila-florenses e promete conti-
nuar a apresentar resultados. De acordo 
com o edil, a vila conta hoje com infraes-
truturas que permitem a prática do des-
porto acessível a todos os habitantes. Pa-

ra além disso, o Município tem promovi-
do, ao longo do ano, diversos eventos cul-
turais e musicais, o que tem resultado 
numa aproximação maior à região, tanto 
dos locais como dos visitantes. 
Apesar de toda a obra realizada, o autar-
ca advoga que sente dificuldades com a 
falta de celeridade nos processos e con-
cursos públicos, o que tem, nomeada-
mente, atrasado a construção de uma 

Num ano de conclusão de diversos projetos há muito avançados 
pela Autarquia, Fernando Barros, presidente da Câmara de Vila 

Flor, aguarda o desbloqueio jurídico do processo que permitirá a 
construção de uma barragem e respetivo regadio com 600 

hectares em Freixiel. Para além disso, o autarca não vê razões 
para preocupação no processo de transferência de 

competências do Governo para os municípios que promete 
alterações no paradigma municipal do país.

“Queremos fazer a barragem 
rapidamente”

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Fernando Barros
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barragem e rede de rega para 600 hec-
tares de regadio em Freixiel, onde serão 
investidos mais de dez milhões de eu-
ros. Esta obra contemplará ainda a cons-
trução de uma rede viária de acesso. 
“Abrimos, no ano passado, um concurso 
para a elaboração do projeto de execu-
ção. No entanto, após a aprovação, um 
dos concorrentes apresentou uma provi-
dência cautelar, o que atrasou a obra 
até hoje”, adianta Fernando Barros, que 
pede celeridade e responsabilidade nes-
te processo que é de máxima importân-
cia para o concelho. “O que queremos é 
que o juiz decida rapidamente sobre a 
providência cautelar. Entendemos os 
motivos de cada um e, é-nos indiferente 
quem produz a obra. O problema é que, 
uma reclamação como esta, produz, 
desde logo, efeitos suspensivos no pro-
cesso numa obra de milhões de euros, o 
que está em causa não represente se-
quer 2% do valor total do investimento.  
É necessário que o interesse público se-
ja acautelado. É por estas razões que 
acredito que deveria haver uma espécie 
de tribunal arbitral para acompanhar es-
tes processos que dependem de apoios 
comunitários. Queremos fazer a barra-
gem rapidamente”, reitera o autarca.

“Somos contra 
o encerramento de escolas”
Apesar do processo de transferência de 
competências do Governo para os muni-
cípios ter provocado alguma polémica em 
várias autarquias espalhadas pelo país, a 
questão não preocupa o autarca vila-flo-
rense, uma vez que este acredita que ain-
da existiram muitas alterações até aos di-
plomas finais, em 2021, ano em que as 
competências delegadas terão que ser 
obrigatoriamente aceites e exercidas pe-
los municípios. 
Tendo a Autarquia recusado as nove com-
petências municipais até hoje legisladas, 
Fernando Barros explica que isso aconte-

ceu em virtude do desacerto informativo 
e pela existência de algumas discrepân-
cias nas verbas destinadas a cada área. 
O autarca considera o setor da educação 
aquele que mais preocupações lhe traz e 
reconhece três desafios: “Já exercemos 
há muito tempo as competências que se-
riam agora delegadas na educação. Aliás, 
somos o único município no distrito que o 
faz. Para além disso, considero que o di-
ploma apresenta três desafios. Para co-
meçar, a verba financeira não correspon-
de às necessidades. Depois, não faz sen-
tido que a rede escolar continue a ser de-
finida pelo Ministério da Educação. Se a 
competência é da Câmara, devemos ser 
nós a definir a rede escolar. Isso para nós 
faria sentido” explica o autarca, que com-
pleta: “Seremos sempre contra o encer-
ramento de escolas primárias e jardins 
de infância. A nossa rede está estabiliza-

da, a funcionar bem, e não concordo que 
seja o Ministério a regular essa questão, 
quando seremos nós a exercer as restan-
tes competências”. O último desafio, se-
gundo Fernando Barros, prende-se com a 
alimentação nas escolas, competência 
que há muito tempo é já assegurada pela 
Autarquia. O Município oferece as refei-
ções a todos os alunos do concelho do 1º 
ciclo e nos estabelecimentos pré-escola-
res. “Os alunos não devem pagar por ve-
rem depois a sua escola fechada. É por 
isso que defendemos que deve ser o Mu-
nicípio a assumir essa questão. Contudo, 
se aceitarmos a competência, devería-
mos, teoricamente, manter a regra e fa-
zer a mesma oferta aos restantes graus 
de ensino, o que levaria a uma despesa 
enorme. Este é um processo já estabiliza-
do com o Agrupamento e não sabemos 
que efeitos teria aceitar esta competên-

cia. Assim, até sabermos, manteremos 
esta posição”, explica Fernando Barros.
Tendo as competências da habitação so-
cial, património ou cultura sido rejeitadas 
por serem “inócuas, de pouco ou nulo im-
pacto no Município”, o autarca explica 
ainda que existem diplomas que impli-
cam uma maior responsabilidade, e, co-
mo tal, carecem de melhores esclareci-
mentos. “Na questão da saúde e prote-
ção animal, falamos de uma verdadeira 
transferência para a Autarquia. Contudo, 
infelizmente, ainda não estamos prepa-
rados. Como ainda não possuímos veteri-
nário municipal, teremos que analisar 
muito bem esta questão. Não faz sentido 
termos um veterinário a tempo inteiro pa-
ra efetuar três ou quatro licenciamen-
tos”, explica o autarca. Mas faria todo o 
sentido ter este serviço partilhado atra-
vés da Associação de Municípios.  
Relativamente às vias de comunicação, o 
edil refere que ainda não há “total esclare-
cimento na responsabilidade das autar-
quias” e que a gestão de uma plataforma 
das estradas em zonas urbanas não pode 
ser efetuada, em consciência, “enquanto 
não estiver perfeitamente definido quem é 
o responsável por esta”. Além disso, para 
Fernando Barros, esta omissão pode indi-
car “que esta delegação ainda vai sofrer 
alterações”, o que faz com que o Executivo 
opte por aguardar mais um pouco até dar 
a resposta definitiva à Administração Cen-
tral. Em conclusão, o autarca socialista 
louva o trabalho e o esforço do Governo 
para que os municípios possam exercer 
mais poder sobre os seus territórios, mas 
entende que o timing “não foi o melhor”, 
até porque o processo começou a ser le-
gislado entre o final de 2018 e o início de 
2019, momento em que os municípios fa-
zem os seus orçamentos e balanços 
anuais. “Tudo isto carece de alguma refle-
xão, e o próprio diploma diz que ainda te-
mos dois anos para assumir todas as com-
petências”, conclui. 
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► Amílcar Salvador assegura que a Autar-
quia de Trancoso que preside desde 2013 
não aceitou nenhuma das competências 
que o Governo Central pretende transferir 
para os municípios e explica porquê: “Pre-
cisamos que o Governo Central nos trans-
fira mais verbas e apoios e não apenas 
mais trabalho e funcionários que não tere-
mos como manter. Trabalho para realizar 
já temos muito. Falta-nos é, muitas vezes, 
as verbas suficientes para que possamos 
agilizar alguns processos e darmos uma 
resposta efetiva e em tempo útil às popu-
lações”.  O autarca demonstra ainda a sua 
preocupação com todo este processo: “Se 
nem os grandes centros urbanos de Lis-
boa ou do Porto aceitaram a totalidade 
das competências com todos os recursos 
que possuem, o que dizer de um pequeno 
município do Interior do país como Tranco-
so? Além disso, este processo quer passar 
a ideia de que esta é uma decisão mera-
mente formal e que não implica quaisquer 
recursos suplementares, o que está longe 

de ser verdade. Se nenhuma destas medi-
das implica custos maiores porque é que 
existem institutos e centenas de funcioná-
rios públicos responsáveis por estas 
áreas?”, questiona Amílcar Salvador.
Apesar de todas as críticas, o edil afirma 
que não é contra este processo, apenas 
defende que este deve ser realizado com 
tempo e rigor. “Consideramos que é bené-
fica esta intenção de transferir maior ca-
pacidade de decisão para os municípios, 
contudo, a forma como o processo foi leva-
do a cabo, de forma apressada, é que não 
nos parece, de todo, o mais indicado. As 
explicações não foram muitas e as entida-
des competentes limitaram-se a publicar 
decretos-lei”. 

Muitas perguntas 
sem resposta
“Não aceitamos a competência do esta-
cionamento porque não temos estaciona-
mentos pagos no concelho. Isto faz com 
que não tenhamos um departamento jurí-
dico a trabalhar connosco o que impossi-
bilita o aceitar desta competência”, expli-
ca Amílcar Salvador que garante que o 
Município de Trancoso não poderia supor-
tar esta despesa adicional. O facto da Au-
tarquia não ter departamento jurídico tam-
bém levou a que o Executivo tenha recusa-
do a competência dos jogos. 
O autarca assevera que Trancoso não 
possuiu habitação social, pelo que não 
faria sentido que a competência fosse 
aceite. “É um facto que existe meia dúzia 
de famílias que beneficiariam se pudes-
sem ter melhores condições de habitabi-

lidade, contudo, mais uma vez, não dis-
pomos dos fundos necessários para po-
dermos avançar com esse projeto. Ainda 
assim, o Município dispõe de arrenda-
mento social para os casos de maior ur-
gência”, garante o edil.  
Amílcar Salvador revela que o secretário 
de Estado responsável por este processo, 
numa reunião na Guarda, garantiu que, no 
que diz respeito aos bombeiros, a transfe-
rência de competências não seria mais do 
que uma forma de dar cobertura jurídica 
aos protocolos já existentes. Apesar disso, 
o autarca mostra-se renitente: “Não está 
escrito no decreto de lei que este acordo 
está dependente apenas dos acordos já 
em vigor e uma vez aceite não poderemos 
voltar atrás. Até agora ajudamos com 50% 
no valor de algumas despesas e o Estado 
comparticipa o restante. Quando aceitar-
mos a competência, quem irá assegurar 
os restantes 50%? O decreto-lei é omisso 
em muitas questões e foi isso que nos le-
vou a recusar. Queremos saber com todas 
as certezas o que estamos a aceitar e 
quanto é que isso nos vai custar”. 

Quanto ao bem-estar animal, apesar do 
Município de Trancoso ter um veterinário 
no quadro, a Autarquia é apenas respon-
sável pelo pagamento de 60% do seu salá-
rio, sendo os restantes 40% assegurados 
pela Administração Central. “Esses 40% 
não estão acautelados neste processo. 
Apesar do decreto-lei afirmar que seremos 
os responsáveis pela cobrança das várias 
taxas, pergunto: que taxas? É preciso sa-
ber. Além disso, neste momento, o nosso 
veterinário é acompanhado por técnicos 
da Direção-Geral de Alimentação e Veteri-
nária [DGAV]. Com a mudança eles deixa-
rão de o fazer, apesar de continuarem a 
trabalhar naquela entidade. Porque é que 
eles também não são transferidos para o 
Município?”, questiona Amílcar Salvador.
As dúvidas do autarca continuam com as 
competências na área da cultura e do pa-
trimónio, onde, mais uma vez, “as verbas 
destinadas não estão devidamente esta-
belecidas. Existe um projeto, por exemplo, 
há vários anos que pretende renovar a es-
trutura da muralha. A Direção Geral do Pa-
trimónio Cultural chegou a realizar uma vi-

“Se nem os grandes centros urbanos de Lisboa ou do Porto 
aceitaram a totalidade das competências com todos os recursos 

que possuem, o que dizer de um pequeno município do Interior do 
país como Trancoso?”, questiona Amílcar Salvador, presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso em entrevista ao Empresas +®.

“Transferir competências 
para aqui, é diferente 
de Lisboa ou Porto”

MUNICÍPIO DE TRANCOSO
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sita, com os seus técnicos, e concordou 
que a intervenção era necessária. A verda-
de é que, até agora, nada foi feito. Querem 
que a Autarquia fique como responsável 
pela manutenção do castelo e muralha 
quando, durante estes anos todos, nada 
fizeram?”, questiona o autarca que, contu-
do, não exclui a possibilidade de um acor-
do: “Se o Governo Central assegurar os 
fundos necessários para estas obras não 
teremos qualquer problema em aceitar”. 
Quanto à cultura o cenário é semelhante. 
“Faz algum sentido transferir competên-
cias e depois, quando quisermos fazer al-
guma coisa, termos que submeter pedido 
de parecer à DRCC - Direção Regional de 
Cultura do Centro? Não faz qualquer senti-
do. Se o objetivo é efetivamente descen-
tralizar o Município devia ficar responsável 
por todo o processo”, considera o edil.
Quando o processo de transferência de 
competências estiver concluído, a Autar-
quia será responsável por duas casas de 
ex-guardas florestais. Segundo Amílcar 
Salvador estas serão aproveitadas para 
habitação ou turismo. Contudo, parece 
que “o Estado se esqueceu de incluir no 

pacote do património as instalações do 
antigo Centro de Saúde, onde gostaría-
mos de implementar um espaço para as 
associações locais poderem trabalhar. Já 
solicitámos a exploração desse espaço 
por diversas vezes no decurso dos últi-
mos anos, contudo, a resposta foi sem-
pre negativa”.

Quanto às vias de comunicação, ao con-
trário daquela que foi a primeira análise 
técnica dos serviços camarários, o Execu-
tivo prevê aceitar, na condição de se con-
cretizar a premissa de que a Autarquia fica 
responsável pela manutenção das vias, 
apesar das obras de fundo continuarem a 
ser da responsabilidade do Governo Cen-

tral. “É expectável que sejamos verdadei-
ramente independentes e que não tenha-
mos que pedir qualquer parecer ou autori-
zação às Infraestruturas de Portugal sem-
pre que estejam em causa obras ou alte-
rações de pequena monta. Se os nossos 
serviços, agora numa análise mais profun-
da chegarem à conclusão que estas pre-
missas estão no decreto-lei, iremos acei-
tar”, assegura o autarca.
“A educação é a única competência onde 
fomos informados do valor real que ire-
mos receber”, garante Amílcar Salvador 
que assegura que se a resposta do Muni-
cípio for positiva entrará apenas em vigor 
no ano letivo 2020/2021. “Até lá iremos 
analisar devidamente o diploma e organi-
zar todos os serviços. Também aqui foi-
-nos assegurado que as obras de fundo 
continuarão a ser asseguradas pelos Ser-
viços Centrais, sendo que também estão 
contempladas obras de melhoria na nos-
sa Escola Secundária que são mais do 
que necessárias. A Escola já foi construí-
da em 1985 e precisa de ser intervencio-
nada e atualizada. Resta aguardar”, con-
clui o edil. 
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► “Reconheço que o Governo não teria 
capacidade logística para realizar 309 re-
uniões, uma com cada município, contu-
do, deveria ter existido outro tipo de articu-
lação e capacidade de diálogo. A verdade 
é que este processo foi feito a régua e es-
quadro, esquecendo as assimetrias que 
existem no país. Existem especificidades 
de diversos territórios que deveriam ter si-
do levadas em conta. Sei que o secretário 
de Estado das Autarquias Locais, Carlos 
Miguel, tentou fazer esta articulação, po-
rém, quando isso aconteceu, muitas das 
decisões mais importantes já estavam to-
madas”, afirma Vasco Estrela, presidente 
da Câmara Municipal de Mação. 
A Autarquia da Sub-Região do Médio Tejo 
recusou a transferência de todas as com-
petências já legisladas do Poder Central 
para os municípios. Apesar disso, o edil 
mostra-se, por princípio, favorável à trans-
ferência ou delegação de competências. 
Contudo, “com um processo realizado 
nestes moldes não podemos falar em 
transferência de competências quando, 
na verdade, estas permanecem centrali-

zadas como antes. Segundo este modelo, 
as autarquias pouco mais terão do que 
trabalho administrativo, no sentido do pro-
cessamento de salários e da possibilidade 
de realização de pequenas obras. Espero 
que este seja, efetivamente, o primeiro 
passo para uma efetiva descentralização 
das competências, onde o Poder Local 
possa ter uma voz mais efetiva na tomada 
de decisão”. 

Os motivos para a recusa
Vasco Estrela explica que o Executivo recu-
sou as competências porque várias enti-
dades locais não querem que a Autarquia 
avance, quando anteriormente já tiveram 
essa oportunidade e também recusaram, 
sobretudo no setor da educação. “Além 
disso, não reconhecemos, à partida, ga-
nhos significativos para a população resul-
tantes deste processo”. O autarca dá um 
exemplo: “Não podemos alterar um sim-
ples horário de uma extensão de saúde, 
uma decisão simples, mas que, verdadei-
ramente, teria impacto na vida das pes-
soas. Infelizmente, nenhuma das compe-

tências nos garante isso”. O edil apresen-
ta uma terceira razão: “Não podemos dei-
xar de reconhecer que estas competên-
cias trariam uma despesa suplementar 
para o Município, uma vez que o Estado 
nunca nos atribuiria a justa compensação 
monetária, além de existirem discrepân-
cias significativas que detetámos no que 
diz respeito aos custos com os edifícios, 
nomeadamente no setor da saúde”.
Analisando as competências a transferir 
individualmente, Vasco Estrela assevera 
que o Município possui praias fluviais sen-
do que, neste momento, a sua gestão é já 
realizada pela Autarquia, o que faz com 
que esta seja uma competência que pode-
rá facilmente ser aceite depois de alguma 
negociação. O mesmo acontece com os jo-
gos, uma vez que que se trata do licencia-
mento de rifas, “o que não causa qualquer 
transtorno ou mudança na vida das pes-
soas”. O mesmo acontece com os bombei-
ros, “uma vez que sempre apoiámos as 
corporações locais” e com o atendimento 
ao cidadão, uma vez que este é um serviço 
que o Município também já presta na atua-

lidade. Mação também não possui habita-
ção social, com exceção de uns aparta-
mentos sob a gestão do IHRU, “pelo que a 
transferência dessa competência não faz 
qualquer sentido”. O mesmo acontece 
com o estacionamento, uma vez que Ma-
ção não dispõe de estacionamento pago 
no concelho e com a cultura, já que a Au-
tarquia não possui equipamentos dedica-
dos à cultura que sejam estatais. Já no que 
concerne à justiça, Vasco Estrela conside-
ra que esta competência é intermunicipal 
daí que deva ser assumida a esse nível.

“Este processo foi feito a régua e esquadro, esquecendo as assimetrias que existem no país. Existem 
especificidades de diversos territórios que deveriam ter sido levadas em conta”, assegura Vasco Estrela, 

presidente da Câmara Municipal de Mação, em entrevista ao Empresas+®, quando questionado sobre o 
processo de transferência de competências do Governo para os municípios.

“Processo feito 
a régua e esquadro, 
esqueceu assimetrias”
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 As competências 
mais exigentes
A competência que tutela o bem-estar ani-
mal preocupa o autarca. “Do que sei, a 
maioria das autarquias recusou-a. Apesar 
de termos veterinário municipal e um canil 
e gatil intermunicipal a funcionar, está pre-
visto que, com esta competência, os muni-
cípios fiquem responsáveis pelo licencia-
mento de pequenas explorações agríco-
las, assim como pela vistoria de algum ti-
po de estabelecimentos e controlo alimen-
tar, o que nos obrigaria ao reforço do nos-
so quadro de pessoal, se quiséssemos 
prestar um serviço de qualidade às popu-
lações. Falamos de uma área muito sensí-
vel ligada à alimentação e à conservação 
dos alimentos e segurança alimentar, ma-
téria que considero de suma importância 
e com a qual se deve ter o máximo cuida-
do. Considero que, neste caso específico, 
houve alguma precipitação por parte dos 
Serviços Centrais”. 
Segundo Vasco Estrela, no património, o 
Estado pretende que a Autarquia faça a 
gestão de uma antiga escola e das antigas 
casas de função dos magistrados existen-

tes no concelho. O edil assegura que, para 
que isso aconteça, “é necessário que se-
jam devidamente analisadas as condi-
ções em que estes imóveis se encontram 
ou o Estado poderá estar a livrar-se de um 
problema que seremos depois obrigados 
a resolver”. 
Para o autarca, a questão das vias de co-
municação também é crítica, “uma vez 
que o Governo não contempla, nesta 

transferência, a recuperação efetiva da re-
de viária, transferindo apenas competên-
cias menores, o que faz com esta não seja 
uma efetiva transferência de competên-
cias, pelo menos daquelas que realmente 
mexem com a vida dos munícipes”.
Perante todas as dúvidas e renitências, 
Vasco Estrela prefere aguardar uma toma-
da final de decisão. “Se em janeiro de 
2021 formos obrigados, independente-

mente da nossa vontade, a aceitar todas 
as competências, acho que é melhor espe-
rarmos até lá. A população não ganha na-
da com o facto de aceitarmos já. Além dis-
so, consideremos que muitos funcionários 
da saúde e da educação não veem com 
bons olhos esta alteração, por isso preferi-
mos não impor a nossa presença e evitá-la 
o máximo de tempo que consigamos. Já 
prestamos apoios na educação e na saúde 
e esta transferência de competências não 
traria qualquer alteração a esta realidade”. 
O autarca advoga ainda que o país tem 
que saber que os concelhos do Interior já 
realizam muitas destas competências de 
forma informal e que não precisam destes 
formalismos para que estas continuem a 
acontecer, “ainda que reconheçamos que, 
em alguns casos, estamos no limite da le-
galidade daquela que pode ser a nossa in-
tervenção. Apesar disso, também sabe-
mos que somos os únicos que estão pre-
sentes e cuja atuação poderá significar al-
guma diferença positiva na vida das popu-
lações. Se estivéssemos sempre à espera 
das decisões do Governo Central muitos 
coisas nunca aconteceriam”, conclui.  
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► É ao sabor do sotaque transmontano 
que viajamos até ao Município de Macedo 
de Cavaleiros, atualmente dirigido por 
Benjamim Rodrigues. Após 16 anos de do-
mínio social-democrata, o candidato do 
Partido Socialista (PS) foi o grande vence-
dor das últimas eleições autárquicas e, no 
ano e meio de mandato entretanto decor-
rido, são muitas as novidades que têm 
chegado a Macedo de Cavaleiros e que 
têm resultado em destaques na imprensa, 
nomeadamente as questões ambientais e 
a saúde financeira do município. Com ex-
petativas elevadas em relação às obras 
projetadas para este mandato, o Executivo 
socialista pretende investir na criação de 
um hospital regional no concelho, uma 
prioridade nos próximos dois anos. Benja-
mim Rodrigues defende que os maceden-
ses merecem ter acesso a cuidados mais 
próximos daqueles que a população do 
distrito tem e, por isso, espera que o proje-
to esteja no terreno o mais brevemente 
possível.

A renegociação da dívida
Apesar disso, quanto tomou posse, Benja-
mim Rodrigues encontrou as contas da 
Autarquia com muito pouca margem de 
manobra, o que acarretava grandes limita-
ções em possíveis projetos a executar. As-
sim, a primeira prioridade do autarca foi li-
bertar as amarras financeiras da vila, e a 

iniciativa foi um sucesso, isto porque a 
aposta na agricultura, educação e turismo 
continuavam a ser pontos vitais para o 
crescimento sustentável do concelho, 
mas tal só era possível quando o proble-
ma da dívida da autarquia ficasse atenua-
do. Assim, de acordo com o autarca a dívi-
da foi, felizmente, renegociada. “Conse-
guimos um esquema de pagamento que 
nos permite algum alívio financeiro, em 
termos de investimento a curto e médio 
prazo. Se não houvesse este novo acordo, 
estaríamos «estrangulados», com paga-
mentos faseados na ordem dos três e 
quatro milhões de euros por ano. Este se-
ria um esforço financeiro brutal e proibitivo 
para qualquer investimento na região”, 
adianta o autarca, que conseguiu alargar 
o pagamento da dívida para 25 anos.
Apesar desta evolução, Benjamim Rodri-
gues pede responsabilidades relativamen-
te aos casos contenciosos existentes na 
autarquia. “Na dívida pública consegui-
mos uma redução de cerca de dois mi-
lhões de euros, sendo que ainda assumi-
mos uma dívida suplementar de 800 mil 
euros que surgiu em resultado da falta de 
cumprimento a fornecedores. Na prática 
passei um ano de mandato a prestar ser-
viços que não foram encomendados por 
mim”, reitera o autarca, que apela aos 
seus eleitores para que, a partir de agora, 
avaliem o seu trabalho de forma isenta. “A 
partir deste ano é que vou realmente co-
meçar a governar! Assim, peço a todos os 
macedenses que julguem o meu mandato 
apenas daqui para a frente. Até ao mo-
mento, a grande obra do meu mandato 
foi, sem dúvida, conseguir renegociar a dí-
vida e pagar o que estava em incumpri-

mento, deixando o concelho com as suas 
contas certas. Assim, claro que o que está 
para trás também é para ser julgado”, as-
severa o edil.
Admitindo dificuldades em encontrar em-
presas que se candidatem aos concursos 
públicos lançados para a realização de 
obras no concelho, um problema existente 
em todo o território nacional, o autarca 
adianta que está previsto o investimento 
de mais de 16 milhões de euros para o 
presente ano, verba que tem trazido outro 
conforto não só à autarquia, mas, princi-
palmente, aos empresários e às microem-
presas que queiram investir na região. 
Atualmente, “já podemos respirar de outra 
forma e já temos a capacidade de investi-
mento necessária para atuarmos em vá-
rios setores como a saúde e a cultura”, as-
segura. Com um passado diretamente liga-
do à medicina como médico, Benjamim Ro-
drigues sempre foi acarinhado e reconheci-
do na região. Neste momento, é caso para 
dizer que o presidente da câmara retirou o 
concelho dos “cuidados intensivos”.

Processo de transferência 
e competências já assumidas
Quando questionado sobre o processo de 
transferência de competências do Gover-
no para os municípios ao qual Macedo de 

Cavaleiros não é alheio, Benjamim Rodri-
gues adianta que o Executivo já aceitou to-
dos os diplomas legislados até o momen-
to. Assim, o autarca espera poder exercer 
de outra forma algumas das competên-
cias que já eram internamente assumidas 
pelo município. “A competência das 
praias, por exemplo, é algo que é do nosso 
completo interesse, até porque temos 
duas praias fluviais e todas as estruturas 
de apoio existentes já eram da nossa com-
petência. Não fazia sentido de outra forma 
e o mesmo se passa nos outros diplo-
mas”, adianta o autarca do PS, que revela 
que o Município já assumia muitas das 
competências relacionadas com os jogos, 
os bombeiros e o estacionamento. 
Segundo Benjamim Rodrigues, o atendi-
mento ao cidadão é também um processo 
já previamente preparado no território, pois 
todo o concelho é equipado com cinco gabi-
netes de apoio ao cidadão, para além de 
um balcão móvel elétrico que dá resposta 
às necessidades das freguesias mais peri-
féricas. Já no que concerne às vias de co-
municação, competência que exige outras 
implicações financeiras, o autarca refere 
que prefere assumir as competências de 
uma área, sobretudo quando a mesma ca-
rece de atenção das entidades governa-
mentais. “Eu prefiro ter capacidade de deci-

Em entrevista ao Empresas+®, Benjamim Rodrigues, 
presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, 

explicou as dificuldades sentidas para conseguir libertar 
financeiramente a região. O autarca reclama ainda ao Poder 
Central autoridade para que os municípios possam exercer, 

com celeridade, as competências que regulamentam os 
problemas mais sensíveis de cada região.

“Grande obra foi 
a renegociação da dívida”

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

Benjamim Rodrigues
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são no meu território em áreas como as 
vias. A razão é muito simples. Se o poder 
central não tem sensibilidade nas obras de 
manutenção, temos de ter nós que somos 
conhecedores do território. Assim, prefiro 
eu ter esta competência, ainda que sempre 
acompanhada do devido pacote financeiro. 
Foi isso que nos foi prometido”, assegura 
Benjamim Rodrigues.
Nas questões relacionadas com o patri-
mónio e a cultura, o socialista refere que a 
aceitação de ambas as competências é 
do “máximo interesse para a região”, pois 
para se conseguir exercer um acompanha-
mento total de proximidade nas infraestru-
turas, não se pode estar “dependente de 
burocracias e questões relacionadas com 
o poder central”. O presidente da câmara 
adianta ainda que a Autarquia já tem uma 
ação efetiva na competência da habitação 
social e que os pedidos requeridos ao Exe-
cutivo têm sido respondidos gradualmen-
te e de forma positiva. Para terminar, o au-
tarca explicou que na proteção e saúde 
animal, a vila conta com um veterinário 
municipal, mas ainda há situações delica-
das por resolver. “Estamos preparados pa-

ra assumir essas delegações, mas ainda 
necessitamos de modernizar o setor. Te-
mos um canil praticamente lotado, com 
animais provenientes de várias zonas do 
concelho e queremos ampliar o espaço. Já 
adquirimos terrenos e iremos avançar 
com o projeto o mais rapidamente possí-
vel”, informa.

Regionalização: para quando?
Por fim, questionado sobre a regionaliza-
ção, Benjamim Rodrigues assume-se co-
mo um regionalista convicto e explicou a 
importância de existir uma entidade que 
reduza a distância entre os municípios e a 
Administração Central. O autarca dá o 
exemplo da necessidade deste organismo 

com as implicações na falta de celeridade 
dos processos que envolvem verbas finan-
ceiras. “Temos a candidatura aprovada 
para um edifício escolar no nosso agrupa-
mento de escolas. Falamos de um investi-
mento de 600 mil euros que são funda-
mentais, porque há renovações urgentes 
a aplicar na infraestrutura. No inverno não 
há grandes condições energéticas e este 
é um espaço diariamente utilizado por 
muitas crianças. A questão é que o projeto 
não avança porque estou há um ano a lu-
tar por uma simples assinatura do Minis-
tério da Educação. Bastava um simples 
parecer e tínhamos o problema resolvido. 
Mas a verdade é que o tempo urge, os pra-
zos apertam e chegamos a meados de 
2019 sem conseguirmos avançar com es-
ta obra para a qual a verba está disponí-
vel. Considero uma pena testemunhar si-
tuações como esta”, concluiu o autarca, 
que espera que esta questão esteja resol-
vida até final do presente ano. Só assim 
será possível avançar com uma reestrutu-
ração há muito aguardada e que trará 
qualidade de ensino e conforto a centenas 
de crianças de Macedo de Cavaleiros.  
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CARLOS SANTOS

► “Este processo não decorreu da forma 
linear a que estava obrigado, pois não foi 
capaz de inspirar a confiança desejável 
da administração local, independente-
mente da sua cor política. Notoriamente 
existiu falta de informação e de uma arti-
culação direta com os próprios autar-
cas”, refere Filipe Camelo, o presidente 
do município serrano de Seia, no distrito 
da Guarda, que nesta primeira fase 
(2019) não pretende assumir as compe-
tências previstas na Lei n.º 50/2018, de 
16/08, e diplomas sectoriais.
O edil considera que o tempo dará razão 
aos municípios que agora recusam a 
transferência de competências, porque o 
reduzido espaço temporal fixado para a 
pronúncia das câmaras municipais não 
permite analisar, com o rigor que se exi-
ge, matérias de tão tamanha complexi-
dade e em áreas tão sensíveis como a 
educação e a saúde, entre outras.
Por outro lado, a realidade de cada muni-
cípio é muito própria. Não estão todos 
em igualdade de circunstâncias. A pró-

pria Associação Nacional de Municípios 
acompanhou de perto todo este procedi-
mento e as dúvidas que surgiram foram 
as mesmas que os municípios particular-
mente encontraram depois. Tudo isto im-
pediu uma tomada de decisão assertiva, 
inclusive no quadro da Comunidade In-
termunicipal das Beiras e Serra da Estre-
la (CIMBSE), à qual o autarca igualmente 
preside. 
Filipe Camelo faz referência ao importan-
te papel da CIMBSE, que tem uma divi-
são proporcional entre as duas princi-
pais forças políticas em Portugal: Partido 
Socialista e Partido Social Democrata. 
“Os posicionamentos destes municípios 
foram discutidos, concertados e tiveram 
em consideração os interesses de toda a 
Comunidade Intermunicipal [CIM]”, 
adianta o edil, reforçando a ideia de que 
“o tempo em que cada um só olhava em 
exclusivo para os interesses do seu mu-
nicípio, mesmo que isso prejudicasse os 
interesses do município vizinho, deixa-
ram de existir, com esta nova realidade 
supramunicipal, num processo de matu-
ração contínuo das próprias CIM”. 
O presidente da CIMBSE traça, seis anos 
após a sua criação, um balanço altamen-
te positivo.“Para quem é um acérrimo 
defensor da regionalização, como eu, es-
te é ainda o início de um caminho. Por-
que se há coisa que se provou com a 
criação destas entidades administrati-
vas e de planeamento estratégico, ao ní-
vel de micro-regiões, é que sabemos 
bem onde estamos e para onde quere-
mos ir. Os autarcas aqui interiorizaram 
reconhecidamente esse espirito, como 
muito bem encarna o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Intermunicipal, on-

de cada investimento ou projeto foi enca-
rado como uma mais-valia para o territó-
rio pensado no seu conjunto. Esta matu-
ridade também foi sentida e encontrada 
neste processo de descentralização de 
competências, analisando em conjunto 
os diversos diplomas setoriais, que resul-
tou na não sua aceitação, aprovada pela 
maioria dos 14 municípios, tendo por ba-
se os receios da generalidade dos autar-
cas. Como diz a sabedoria popular, cau-
tela e caldos de galinha nunca fizeram 
mal a ninguém”, disse, reafirmando que 
os autarcas têm de ser mais ouvidos.
O autarca está a cumprir o seu terceiro e 
último mandato, o que faz com que este 
processo sequencial de aceitação de 
competências tenha que passar, forçosa-
mente, por si uma vez que, em 2021, in-
dependentemente da concordância das 
autarquias, a transferência de competên-
cias será obrigatória e efetiva a partir de 
1 de janeiro, quando o novo eleito só será 
escolhido no último trimestre do ano. “Is-

to fará com que esses autarcas vejam 
agora a ser assumidas responsabilida-
des perante as quais não tiveram qual-
quer poder de decisão”, completa o edil.

Competências recusadas
A rejeição da transferência de compe-
tências para a autarquia no domínio das 
praias, jogos de fortuna ou azar, vias de 
comunicação, atendimento ao cidadão, 

Em entrevista ao Empresas+®, o presidente da Câmara Municipal de Seia mostra-se 
descontente com a forma como foi levado a cabo o processo de delegação de competências 

do Governo Central para os municípios. Filipe Camelo reitera que “os autarcas podem e devem 
ser mais ouvidos até porque, tal como acontece aqui no Município de Seia, os projetos e 

processos são inclusivos, ou seja, todos os intervenientes devem ser uma componente ativa 
do processo, numa lógica de responsabilidade partilhada”.

“Os autarcas podem 
e devem ser mais ouvidos”

MUNICÍPIO DE SEIA
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habitação, património, estacionamento 
público, bombeiros voluntários e justiça, 
e para as entidades intermunicipais, na 
promoção turística e fundos europeus e 
captação de investimento, reuniu con-
senso nas entidades locais, até porque 
a sua aceitação “tem de ser uma deci-
são tomada em consciência, como a 
complexidade das matérias assim o exi-
ge”, refere.
Explicou que as razões mais particulares 
que levaram a esta tomada de decisão 
prenderam-se com o desconhecimento e 
a falta de clareza sobre as implicações fi-
nanceiras, humanas e organizacionais 
associadas a esta transferência. 
“Responsavelmente, e na defesa dos in-
teresses quer da autarquia quer da po-
pulação, rejeitámos a transferência de 
competências para o Município de Seia 
em 2019”, fundamenta o edil.
Filipe Camelo ressalva que o seu conce-
lho tem realidades muito diferentes “pe-
lo que temos que realizar, por exemplo, 
um levantamento muito preciso daquilo 
que está nas mãos do Estado, tanto no 
setor da educação, como da saúde, per-
cebendo exatamente o que é que está 
em causa na delegação de competên-
cias. Acredito que muito poucos municí-
pios estarão em condições de aceitar es-
ta competência no imediato, pelo que jul-
go que, para que estejam devidamente 
transferidas em 2021, será necessário 
um trabalho de parceira dos municípios 
com os respetivos ministérios, no senti-
do de se gerarem consensos e de se en-
contrarem soluções que satisfaçam am-
bas as partes, até para que este proces-
so passe de uma forma tão limpa quanto 
possível para os municípios”. O autarca 
assegura que está neste processo de 
boa-fé e que não pretende enganar nin-
guém, quer apenas ser esclarecido, sen-
do que as competências da saúde, edu-
cação e bem-estar animal são aquelas 
que, neste momento, causam maior 

preocupação, já que nos obriga a uma 
nova reorganização interna, em articula-
ção com a Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária. 
Apesar de todas as dúvidas e retroces-
sos, a verdade é que Filipe Camelo de-
fende a descentralização de competên-
cias, na medida em que sempre acredi-
tou nas parcerias e no entendimento en-
tre as partes e, essencialmente, nas pes-
soas. É por isso que antevê que na próxi-
ma reunião da CIM as conclusões pos-

sam já ser substancialmente distintas 
das anteriores.

Principais obras em curso
De acordo com o autarca, o Município de 
Seia, em 2011, apresentava uma dívida 
que rondava os 59 milhões de euros, ob-
jeto de uma reestruturação concluída 
em outubro de 2018, o que permitirá ao 
município ter, a breve prazo, a sua dívida 
estabilizada na ordem dos 20 milhões de 
euros, o que representa uma descida 

significativa de cerca de três milhões/
ano. “Esta situação também tem que es-
tar em linha com o nosso orçamento 
anual para o Município que ronda os 20 
milhões de euros. O truque e as dificulda-
des estão precisamente em conseguir 
este equilíbrio”, explica Filipe Camelo.
Assim a reestruturação da dívida teve que 
ser acautelada e salvaguardada, antes 
que o Executivo pudesse avançar com ou-
tras medidas estruturantes. “Este é um 
território de baixa densidade, que se de-
bate com a problemática do despovoa-
mento e do envelhecimento da população, 
pelo que estes têm sido desafios que te-
mos enfrentado, no sentido de encontrar-
mos estratégias que possibilitem uma re-
gressão geográfica”. Segundo o edil, o Mu-
nicípio pretende, por um lado, “premiar a 
todos aqueles que são resilientes e que 
escolhem continuar a viver neste territó-
rio, ao mesmo tempo que, por outro, tenta-
mos gerar atratividade para que os mais 
jovens se fixem no concelho e na região. 
Para isso, temos apostado na criação de 
emprego, na criação de riqueza”. 
Outra aposta da Autarquia tem sido o 
ambiente e a preservação ambiental. 
“Trabalhamos para tornar Seia uma refe-
rência nacional a este nível. Neste mo-
mento, por exemplo, já temos praias flu-
viais de excelência no concelho, com 
Bandeira Azul, banhadas por águas de 
qualidade superior. Claro que nem sem-
pre conseguimos responder da forma 
mais efetiva àqueles que são os desejos 
e anseios dos nossos munícipes, contu-
do, fazemos sempre esse esforço para 
que possamos ir, ao máximo, ao encon-
tro das suas expectativas”, assegura. 
O autarca refere que o acesso a fundos 
comunitários também é vital para o futu-
ro do Município. A este nível foi possível 
lançar recentemente uma intervenção 
de regeneração urbana sem preceden-
tes, alinhada com a mobilidade e meios 
alternativos que melhorem a acessibili-
dade, com particular incidência na prin-
cipal via da cidade (Av. 1º Maio), no largo 
da feira e no parque municipal, afirman-
do a sua centralidade e dinamismo co-
mercial e turístico. Esta obra está orçada 
em três milhões e 800 mil euros, cen-
trando-se na qualificação do espaço pú-
blico e na reabilitação de edifícios públi-
cos do centro histórico, como a Casa Mu-
nicipal das Artes/Conservatório (já em 
curso), a Biblioteca Municipal e a instala-
ção do Centro de Interpretação da Repú-
blica Afonso Costa, na escola primária 
com o seu nome. 
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► Como encara o processo de 
transferência de competências
 do Estado para os municípios?
A nossa resolução é simples. Aceitamos 
as competências desde que estas não 
acarretem encargos extra para a Autar-
quia. Qualquer competência que signifi-
que o aumento de um cêntimo na despe-
sa da Câmara Municipal será recusada. 
Até aceitamos que seja possível realizar 
as mesmas competências com um orça-

mento inferior caso nos provem que tal é 
possível. Apenas exigimos que as entida-
des competentes negoceiem connosco e 
que ambos estabeleçamos qual o custo 
efetivo de cada uma das competências, 
sendo que depois essa verba terá que ser 
transferida. Não faz sentido nenhum obri-
garem-nos a uma qualquer competência 
onde seremos os únicos a assumir o risco 
da sua concretização. Para isso a compe-
tência que fique no Estado. O Poder Cen-
tral tem apenas que transferir o custo efe-
tivo do serviço. Um processo realizado 
desta forma não poderá nunca ser consi-
derado de descentralização. 

Mas concorda 
com o processo?
Somos a favor da transferência de com-
petências, contudo defendo que este é 
um processo que deve ser negociado 

com cada município, tendo em conta as 
suas particularidades. É por isso que, em 
muitos casos, caso percebamos que não 
teremos qualquer aumento de despesa 
estamos disponíveis para aceitar, de ime-
diato, uma série de competências. Se em 
2021 avançarem com a premissa de que, 
independentemente da nossa vontade, 
seremos obrigados a aceitar todas as 
competências, devo lembrar apenas que 
existem tribunais. Tudo dependerá da 
vontade política. 

O Município do Vimioso 
recusou todas as 
competências. Quais os 
motivos para este facto?
Por exemplo, apesar de termos veterinário 
municipal, não aceitei a competência do 
bem-estar animal porque, na atualidade, 
40% do salário desse veterinário é asse-
gurado pela DGAV - Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária. Se a competência 
passar para a Câmara Municipal passare-
mos a ser os responsáveis a 100% por es-
ta despesa, o que não faz sentido. Apesar 
da DGAV alegar que temos receitas e que 
estas servem para pagar ao profissional, a 
verdade é que essas receitas não existem. 
Até a Ordem dos Médicos Veterinários 
concorda connosco e com a recusa. Estas 
são questões muito sensíveis, nomeada-

mente a segurança alimentar e a saúde 
animal, que obriga a que exista um norma-
tivo geral, ou seja, não pode cada veteriná-
rio e cada município começar a fazer as 
coisas à sua maneira. 

É essa a competência 
que considera como pior 
na forma como é apresentada?
Não. No caso do património cultural edifi-
cado é uma aberração aquilo que nos pe-
dem. Já expus o caso às entidades compe-
tentes, tudo porque querem transferir pa-
ra a Autarquia, a gestão do Castelo de Al-
goso, monumento classificado e sob a al-
çada da Direção Regional da Cultura do 
Norte. A questão é que o valor que apre-
sentaram para a manutenção e gestão do 
monumento foi apenas de mil euros/ano. 
O Castelo tem um funcionário a tempo in-
teiro, que está a ser pago por nós, no âm-
bito de um Contrato-Emprego Inserção. 
Com a transferência da competência 
quem é que vai pagar o salário desse fun-
cionário? Os mil euros que nos oferecem 
não chegam para a água, luz e consumí-
veis do Centro de Acolhimento. Além dis-
so, o Castelo necessita de uma interven-
ção na ordem dos 15/20 mil euros, para a 
realização de obras relacionadas com a 
segurança e os acessos. O próprio Centro 
de Acolhimento necessita de obras de ma-

Em entrevista ao Empresas+®, Jorge Fidalgo, presidente da 
Câmara Municipal de Vimioso, fala sobre a recente polémica 

que envolve a transferência de competências do Governo 
Central para os municípios. O autarca assume-se ainda um 

defensor da regionalização e assevera que não faz sentido que 
continue em vigor um sistema político com 40 anos, pelo que 

defende ainda a reforma do Poder Local.

Aceitar competências 
sem encargos para o Município

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Jorge Fidalgo

Igreja Matriz de Vimioso
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nutenção. Quem é que vai pagar tudo is-
to? Só aceitamos esta competência se 
transferirem para a Autarquia 12 mil eu-
ros/ano para as despesas gerais, sendo 
que terá que existir comparticipação Esta-
tal quando forem necessárias interven-
ções maiores. Ficamos com a competên-
cia de gerir o Castelo e não de realizar a 
sua conservação, sobretudo quando a 
propriedade deste nunca irá passar para a 
Autarquia, uma vez que o imóvel continua-
rá a ser do Estado. 

Como encara a competência 
da educação?
Também não aceitamos porque já a te-
mos. Além disso, esta é uma área onde é 

muito difícil haver acordo ao nível das ver-
bas a transferir por parte do Ministério da 
Educação. Neste momento, o Ministério já 
tem dívidas em atraso com o Município. As 
nossas contas nunca batem certo com as 
deles. Ainda que depois o Ministério aca-
be por nos dar razão, as discrepâncias 
atrasam os processos e as pessoas têm 
que receber todos os meses, independen-
temente do Ministério já ter acertado ou 
não a dívida connosco, o que faz com que 
tenhamos que ter um fundo de maneio 
sustentável. Se a transferência se concre-
tizasse, a situação seria ainda mais deli-
cada e este seria um risco muito grande 
para nós.

Qual a sua opinião 
sobre a regionalização?
A regionalização é que seria a verdadeira 
reforma do Estado e esta já deveria estar 
implementada. Os autarcas, sobretudo os 
do Interior, só podem defender a regionali-
zação. Não podemos aceitar que seja o 
Governo a decidir quais são os fundos co-
munitários que são atribuídos à nossa re-
gião. Considero que, nestas questões, as 

CIM [Comunidades Intermunicipais] têm 
uma palavra a dizer, sobretudo porque o 
dinheiro da Europa é para as regiões e não 
para os governos. Não se pode permitir ao 
Governo que desvie dinheiro do Interior 
para a área de Lisboa se estas regiões já 
são desenvolvidas. Este dinheiro tem que 
ser investido nas regiões cujos níveis de 

desenvolvimento ainda estão deficitários. 
Também considero que a regionalização 
defende a democracia, até porque as elei-
ções que apresentam um menor nível de 
abstenção são as Autárquicas e isto acon-
tece porque as pessoas conhecem bem 
os seus representantes e podem vê-los to-
dos os dias. Em contrapartida, a absten-
ção maior acontece nas Europeias porque 
as pessoas não conhecem os candidatos 
e sentem-se distantes destes. Se não to-
marmos medidas, arriscamo-nos a que, 
num futuro próximo, apenas metade da 
população exerça o seu direito ao voto. A 
par da regionalização, outra reforma fun-
damental é a do Poder Local. Não faz sen-
tido que exista uma eleição para a Câmara 
Municipal e outra para a Assembleia Mu-
nicipal. Considero que apenas a segunda 
faz sentido. O vencedor seria o presidente 
que depois teria autonomia para escolher 
os seus vereadores tal como acontece no 
Governo, onde o primeiro-ministro pode 
escolher quem quiser para ministro e se-
cretário de estado. Não faz sentido man-
termos o mesmo sistema político de há 40 
anos atrás. 

Castelo de Algoso
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CARLOS SANTOS

► “Sempre fui apologista da descentra-
lização, porque defendo que os municí-
pios e as freguesias são os órgãos que 
estão mais próximos das populações e, 
por isso, melhor preparados para res-
ponder aos desafios diários que surgem 
nos seus territórios. É por isso que en-
tendemos que é importante que o pro-
cesso de descentralização seja levado a 
cabo”, assevera Luís Miguel Albuquer-
que, presidente da Câmara Municipal de 
Ourém, que alerta: “Os municípios têm 
que estar atentos a todas as alterações, 
sobretudo aquelas que têm implicações 
financeiras, uma vez que, presentemen-
te, estes já têm que lidar com diversas 
competências”. 
De acordo com o autarca, o Município de 
Ourém aceitou nove das onze competên-
cias já legisladas, tendo recusado ape-
nas as vias de comunicação e a proteção 
animal. No que concerne às vias de co-
municação, Luís Miguel Albuquerque ad-
voga que a recusa aconteceu porque “fi-
caram muitas dúvidas quanto a esta 
competência e à sua operacionalização. 
Apesar de termos a intenção de a aceitar 
no futuro, neste momento, ela é muito 
ambígua”. O edil explica que o diploma 

contempla que a gestão das vias de co-
municação ficará a cargo dos municípios. 
Contudo, “o que se entende por gestão? 
Diversas variáveis não estão devidamen-
te explícitas. De quem é a simples res-
ponsabilidade de tapar os buracos? E a 
limpeza de bermas e valetas? Como te-
mos bastantes dúvidas quanto à forma 
como esta competência será operaciona-
lizada, optámos por não aceitar. A própria 
Infraestruturas de Portugal já verbalizou 
dúvidas e preocupação em relação a es-
ta questão”, assegura o autarca.
Quanto à proteção animal, apesar de Ou-
rém dispor de veterinário municipal, de 
ter participação num canil e gatil inter-
municipal e de estar prevista a constru-
ção de um novo canil e gatil em Ourém, 
“a recomendação do nosso veterinário 
foi para que recusássemos. A própria Or-
dem dos Médicos Veterinários é contra 
esta transferência e, do que sei, a maior 
parte das autarquias recusou-a. Esta 
competência acarreta infraestruturas, 
equipamentos e responsabilidades para 
os quais os municípios, atualmente, não 
estão preparados. Acredito que, a médio 
prazo, este diploma será revisto”, explica 
Luís Miguel Albuquerque. 

Competências aceites, 
mas por executar
O autarca revela que, como o Município 
aceitou a competência do património 
edificado do Estado, vão ser reconverti-
das duas casas de antigos magistrados, 
propriedade do Ministério da Justiça, as-
sim como uma casa de antigos cantonei-

ros, “imóveis que se estão a deteriorar 
dia após dia”. 
A competência do estacionamento foi 
aceite, mas ainda não está operacionali-
zada e Luís Miguel Albuquerque esclare-
ce porquê: “Está previsto que a receita 
das multas passe para o Município, no-
meadamente 70%, caso a cobrança con-
tinue a ser feita pela PSP ou GNR. Se a 
cobrança for realizada pela polícia muni-
cipal ou por outros serviços camarários, 
iremos ter acesso à totalidade do valor 
da multa. Contudo, para que isto aconte-
ça, é necessário que tenhamos um pro-
tocolo com o IRN – Instituto dos Registos 
e Notariado que nos dará acesso a um 
portal específico para este efeito. Como 
todos estes passos carecem de muita 
burocracia, neste momento, a verdade é 
que temos a competência, mas não a po-
demos executar, já que as entidades não 
permitem que o façamos”. 
Quanto à educação, o autarca reitera 
que o Município já assegura e gere os 
transportes, a alimentação, as AEC’s – 
atividades de enriquecimento curricular, 
assim como os assistentes operacionais. 
Com esta nova competência, o autarca 

refere que o Executivo terá “outra pala-
vra a dizer” nas cantinas escolares, pa-
pelarias, e respetivas despesas de ges-
tão. Contudo, “o valor que o Governo 
apresentou não é exatamente igual ao 
que julgamos necessário para prestar-
mos este serviço, pelo que apresenta-
mos uma contraproposta ao Ministério e 
para a qual ainda não obtivemos respos-
ta. Assim, como consideramos que as 
novas competências obrigarão a uma sé-
rie de novos procedimentos administrati-
vos, não conseguiremos conseguir im-
plementá-los antes do início do próximo 
ano letivo, pelo que iremos propor avan-
çar apenas no ano letivo 2020/2021”, 
revela o edil. 
Por fim, no que concerne à competência 
da saúde, “a situação é mais complica-
da, uma vez que também apresentámos 
uma contraproposta, contudo, a diferen-
ça entre o valor apresentado pelo Gover-
no e aquele que foi apurado por nós, é 
muito grande. Neste momento, estamos 
a aguardar a resposta do Ministério da 
Saúde pelo que só avançaremos, efetiva-
mente, se a diferença for aceite”, conclui 
Luís Miguel Albuquerque.    

Em entrevista ao Empresas+®, Luís Miguel Albuquerque, 
presidente da Câmara Municipal de Ourém, informa que, apesar 

do Município ter aceitado nove das onze competências já 
legisladas, ainda não estão reunidas as condições para que 

estas possam ser executadas, “o que não faz sentido”. 
Apologista da descentralização, o autarca defende que os 
municípios e as freguesias “são os órgãos que mais estão 

próximos das populações e, por isso, melhor preparados para 
responder aos desafios diários que surgem nos seus territórios”.

“Temos as competências 
mas não as podemos executar”

MUNICÍPIO DE OURÉM
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► O processo de descentralização de 
competências do Estado para as Autar-
quias que está em curso, iniciado com a 
Lei nº50/2018, tem sido visto com algu-
ma cautela e precaução por parte de 
muitos municípios portugueses. Para 
Emílio Torrão, presidente do Município 
de Montemor-o-Velho, a cumprir atual-
mente o segundo mandato, esta altera-
ção poderá servir para “uma reforma 
efetiva do Estado e da Administração 
Pública, que proporcione a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos a pres-
tar às populações”, o que faz com que o 

autarca reconheça claras vantagens na 
transferência de poderes, a longo prazo. 
Apesar disso, o autarca confessa ainda 
não se sentir esclarecido em muitas 
questões associadas a esta mudança, a 
começar pela falta de informação e pela 
discordância em relação aos financia-
mentos. “Há aqui várias razões que jus-
tificam a nossa decisão em não aceitar 
já todas as competências. Uma dessas 
razões é a insuficiência de dados que 
nos são fornecidos e que, em muitos ca-
sos, não correspondem à realidade. 
Além disso, somos praticamente força-
dos a aceitar algo mesmo desconhecen-
do o seu respetivo montante. Neste caso 
este é princípio que defendo frontalmen-
te: ou a situação é clara, ou não aceita-
mos”, defende Emílio Torrão. 
Sabendo que, impreterivelmente, todos 
estes poderes serão transferidos para a 
totalidade dos municípios até 2021, o au-
tarca do Partido Socialista refere que op-
tou por não rejeitar as competências que 
não acarretam, no imediato, grandes en-
cargos para o município. Essas compe-
tências são as da justiça, bombeiros, 

atendimento ao cidadão, património e 
fundos comunitários, sendo elas estrita-
mente municipais. “Estas são competên-
cias que ou já exercíamos em pleno, co-
mo o atendimento ao cidadão e os bom-
beiros, ou que não pressupõem um exer-
cício imediato de funções”. Mais tarde, o 
Município de Montemor-o-Velho também 
aceitou as competências do turismo e da 
cultura, esta última diretamente ligada 
ao Castelo de Montemor, sendo que esta 
também já era gerida pela autarquia. 
Neste momento estão a terminar obras 
de recuperação neste ex-líbris da vila. 
Além disso, o autarca realizou um investi-
mento de três milhões de euros em obras 
de saneamento por todo o concelho e em 
reabilitação urbana. No futuro pretende 
conseguir o licenciamento para a criação 
de um multiusos no concelho.
Com apenas 69 municípios a aceitar as 
primeiras competências delegadas pelo 
Estado, Emílio Torrão defende que isso 
aconteceu porque os dados fornecidos 
carecem de maior esclarecimento e por-
menor, o que poderá levar a diferentes 
leituras dos diversos intervenientes. O 

autarca dá a saúde como exemplo: “Te-
nho receio de interpretações extensivas 
que possam prejudicar o município. Te-
mos feito um estudo sobre os fundos ne-
cessários para uma reavaliação urgente 
de todas as infraestruturas e a conclusão 
a que chegamos é que os montantes for-
necidos são manifestamente insuficien-
tes”, conclui. 

Foi com a questão da transferência das novas competências para os municípios como pano de fundo, que 
Emílio Torrão, presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, juntamente com Andreia Lopes, jurista e dirigente 

da Câmara, recebeu o Empresas+® nos Paços do Concelho e explicou, de forma minuciosa, o porquê do 
município querer aguardar a transferência de todas as competências até que exista maior clarificação por 

parte da Administração Central. A transferência de competências foi promulgada no início do presente ano.

“descentralização 
carece de informação”

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO
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► Com cerca de 63% dos votos, uma das 
melhores votações a nível nacional nas úl-
timas eleições autárquicas, António Car-
doso lançou a primeira pedra no seu se-
gundo mandato ao serviço da Câmara Mu-
nicipal de Vieira do Minho. Hoje, um ano e 
meio depois, o autarca não vê motivos pa-
ra que essa confiança tenha sido gorada. 
Seja na área da agricultura, turismo ou da 
floresta, a vila portuguesa localizada no 
distrito de Braga tem registado um cresci-
mento sustentável e coerente com as as-
pirações do município e tem cimentado, 
gradualmente, uma posição diferenciada 
na zona Norte. Esta posição é resultado 

da diversidade de eventos culturais pro-
movidos e das potencialidades turísticas 
que têm tornado Vieira do Minho paragem 
incontornável para quem quer abraçar e 
conhecer o Norte de Portugal. 
Quando António Cardoso chegou à autar-
quia, esta apresentava uma dívida de cer-
ca de 20 milhões de euros. Com uma ges-
tão cuidada e atenta, rapidamente, o Exe-
cutivo conseguiu amortizar esta dívida, ci-
frando-se neste momento nos dez milhões 
de euros. Apesar do futuro promissor, o 
autarca analisa, com cautela, o processo 
de transferência de competências do Go-
verno para os municípios, tudo porque 
“existe falta de informação e os envelopes 
financeiros mencionados, a isso nos obri-
gam”, explica o autarca, que não aceitou 
quatro das nove competências já legisla-
das. “Sem os custos associados a estes 
diplomas e sem envelopes financeiros 
concretos, se aceitássemos de imediato 
estaríamos a comprometer a estabilidade 
do município”, completa o autarca.
Com o setor da educação a apresentar-se 
como um dos mais importantes no proces-
so de transferência, António Cardoso refe-
re que há obras urgentes a realizar Escola 

EB 2/3 Vieira de Araújo e na Escola Secun-
dária de Vieira do Minho. “Já fizemos um 
acordo com o Ministério da Educação, mas 
a entidade recusa aumentar a verba desti-
nada a esse equipamento escolar. Sem o 
equipamento requalificado, nunca iremos 
aceitar as competências nessa área”, aler-
ta o autarca, que relembra ainda que as 
verbas destinadas a diploma ainda não fo-
ram anunciadas, o que dificulta a reflexão. 
No que concerne à saúde, as verbas anun-
ciadas voltam a não estar compatíveis 
com as necessidades da vila. “Foi-nos en-
viada uma proposta de cerca de 200 mil 
euros anuais. Após análise, concluímos 
que são necessários, pelo menos, 300 
mil. Já enviámos o relatório pormenoriza-
do ao Ministério”, explica o social-demo-
crata, que acrescenta que para a aceita-
ção da competência é indispensável que 
seja contemplada a construção de um no-

vo centro de saúde. A Câmara Municipal já 
se disponibilizou a ceder um terreno para 
o efeito. 
Relativamente às competências munici-
pais, o Executivo decidiu não aceitar os di-
plomas das vias de comunicação, da justi-
ça, da habitação e dos bombeiros, e Antó-
nio Cardoso assegura que há muito tempo 
que a Câmara Municipal já ajuda as equi-
pas de intervenção, muito antes deste pro-
cesso ter começado. “Não temos uma 
obrigação com os bombeiros. Ajudamos 
como podemos, enquanto eles servirem a 
comunidade de forma eficaz. Todos os 
anos realizamos um investimento no setor 
de mais de 100 mil euros”, conclui o au-
tarca, que admite já estar a “preparar-se 
para o pior” no verão de 2019, ainda que 
se mostre confiante, uma vez que a prepa-
ração e a prevenção realizadas trarão, 
“certamente, melhores resultados”.  

Em entrevista ao Empresas+®, António Cardoso, presidente da 
Câmara Municipal de Vieira do Minho, revela que as suas grandes 

prioridades para este seu segundo mandato são a aposta no setor 
social e o combate a possíveis incêndios que assolem o município. 

O autarca promete continuar a revitalizar a região e assevera que 
vai avaliar, com a máxima responsabilidade, qualquer encargo 

futuro que possa surgir em resultado da transferência de 
competências do Governo para os municípios.

Palavra de ordem: Prevenção
MUNICÍPIO VIEIRA DO MINHO
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► Com mais de 50% dos votos, António 
Machado, social-democrata, tomou a 
posse, em 2017, como presidente da Câ-
mara Municipal de um dos concelhos 
mais históricos do distrito de Guarda e de 
Portugal. Com uma política assente em 
três eixos estratégicos de atuação – turis-
mo, património e acessibilidades -, o au-
tarca espera ver o território cada vez me-
nos isolado, ao mesmo tempo que aproxi-
ma todos os almeidenses.
Almeida tem na sua fortaleza um dos 
seus maiores orgulhos. O monumento é 
candidato a Património Mundial da 
UNESCO. É no acesso a essa mesma for-
taleza, que abraça toda a vila, que Antó-
nio Machado tem debruçado as suas 
atenções. Assim, no final do ano passa-
do, o concelho passou a usufruir de um 
novo serviço de transportes, que conta, 
hoje, com cinco linhas distintas e rotas di-
ferentes, uma para cada dia da semana. 
A criação desta nova rede resulta de um 
investimento da autarquia, tudo para 
aproximar as populações vizinhas à vila 
fortificada. Este é um dos muitos projetos 
deste mandato que tem como principal 
objetivo a melhoria da qualidade de vida 

dos cerca de sete mil almeidenses. 
No que concerne a acessibilidades, Antó-
nio Machado realça o trabalho que está a 
ser efetuado no rede de estrada munici-
pais tendo em conta o conforto e a me-
lhoria da segurança rodoviária, mas cen-
tra a sua preocupação na principal liga-
ção do país à Europa e eixo atlântico à 
A25 – A62, e refere que esta é necessá-
ria para a Europa mas que para o conce-
lho traz um novo problema, o efeito túnel 
que pode provocar. António Machado re-
fere com expectativa a promessa do pró-
prio primeiro-ministro António Costa for-
mulou aquando da assinatura do contra-
to na sua deslocação ministerial a Vilar 
Formoso, o autarca reivindica a ligação 
direta ao nó de Fuentes de Oñoro e re-
qualificação do Parque TIR criando um 
espaço multimodal naquela fronteira, a 
mais movimentada do país.

“Receitas não chegam 
para assumir competências”
Outro tópico relevante no atual mandato 
de António Machado reside na transfe-
rência de competências do Governo para 
as autarquias locais, questão que o au-
tarca espera ver resolvida até 2021. Até 
ao momento, a Câmara Municipal de Al-
meida aceitou os diplomas referentes às 
praias, jogos, atendimento e património, 
contudo, António Machado ainda encon-
tra problemas de base “num processo 
que pede máxima seriedade de todas as 
entidades envolvidas. Foi criada uma ex-
petativa no que diz respeito às verbas 
que seriam transferidas e essa foi defrau-
dada. Aquilo que está estipulado na ge-
neralidade das competências é que as 
verbas a que vamos ter acesso são me-
ras receitas geradas por essas mesmas 

competências. E essas receitas, como ex-
pectável, não chegam para as assumir 
verdadeiramente”, alerta o edil. 

Tratar do património 
de forma diferente e eficiente
De todas as competências assumidas 
pelo concelho, para António Machado, 
aquela que detém maior importância 
para o concelho é, inevitavelmente, a do 
património sem utilização. Com uma 
candidatura conjunta, com os Munici-
pios de Valência, Elvas e Marvão a Patri-
mónio Mundial da UNESCO, António Ma-
chado pretende recuperar outros pontos 
vitais da região, envolvidos diretamente 
nas famosas muralhas almeidenses. 
“Assim, optamos por uma estratégia 
bem definida e delineada pelo nosso 
Executivo. Além do património histórico, 
também temos património abandonado 
pelo Estado e temos interesse em al-

guns edifícios existente no concelho, no-
meadamente, dentro do perímetro da 
fortaleza. Este será, com certeza, um 
projeto de interesse para a vila de Almei-
da”, realça o social-democrata, que con-
clui: “A aceitação destas competências 
dá-nos uma responsabilidade acrescida 
na gestão da nossa fortaleza e do nosso 
património. Mas, para delegarmos tudo 
de forma eficiente e para tratarmos do 
nosso território de forma diferente, pre-
cisamos de verbas coerentes com os 
projetos estipulados”. 

António Machado, presidente da Câmara Municipal de Almeida, está quase a terminar o 
segundo ano do seu mandato à frente do município do Interior do distrito da Guarda. Em 

entrevista ao Empresas+® o autarca faz um balanço do trabalho realizado e dos 
principais desafios que tem conseguido ultrapassar e que ainda tem pela frente. O edil 

não esquece o processo de transferência de competências do Governo para os 
municípios e as expetativas defraudadas de uma oportunidade perdida. 

Expetativas defraudadas na 
transferência de competências

MUNICÍPIO DE ALMEIDA
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