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ESPECIAL Atribuição de competências ESPECIAL Arquitetura e construção

GOUVEIA

ESPECIAL MotoGP 2019
Circuito Jerez de La Frontera
(PÁGINA 3)





CARLOS SANTOS

► Eleito em 2018, Jorge Viegas é o primei-
ro português a assumir a presidência da 
entidade máxima do motociclismo. Suce-
dendo a Vito Ippolito, o português assume 
estar nas suas “sete quintas”, e mesmo 
tratando-se de um “sonho tornado realida-
de”, não esconde os objetivos já definidos 

para os próximos tempos. “Depois de re-
solvidos alguns problemas que faltavam 
resolver, estamos agora a trabalhar com 
afinco no futuro da modalidade. Estamos a 
resolver problemas no Enduro, e lançare-
mos em breve um concurso para um novo 
promotor em Speedway. Há ainda um pro-
jeto de fundo para tentar criar um verda-
deiro Campeonato do Mundo de Rali, em 
que o circuito de Dakar estará incluído”, re-
fere o antigo gestor.
Com uma vida toda ligada ao mundo das 
motorizadas, Jorge Viegas foi também o 
fundador e presidente da Federação de Mo-
tociclismo de Portugal durante 23 anos, e 
realça que o novo cargo não é “algo que te-

nha caído do céu”. Assumindo um grande à 
vontade com toda a gente envolvida na Fe-
deração Internacional, o português não es-
quece o voluntariado que ajuda a competi-
ção a ser realizada com sucesso: “Temos 
um grupo de cerca de 300 profissionais não 
remunerados, que são eles que permitem 
que este desporto progrida, e que haja cor-
ridas todos os fins de semana com as re-
gras bem aplicadas”, acrescenta. 

“Estou convencido 
que em 2022 Portugal 
voltará a entrar em cena”
Quando questionado sobre uma eventual 
presença de Portugal na prova, o agora 

presidente da Federação Internacional re-
fere que o Circuito de Portimão “entra ime-
diatamente em cena, se houver algum 
problema nos circuitos existentes”, e assu-
miu ao Empresas+ a grande esperança 
em que o Grande Prémio volte a Portugal, 
o que não acontece desde 2012. “Estou 
convencido que em 2022, Portugal voltará 
a entrar em cena. De tudo farei para que 
isso aconteça, se possível com uma alter-
nância entre o circuito de Portimão e o cir-
cuito de Estoril. Creio que seria a melhor 
solução para o país”, reitera o português, 
que não esqueceu o contributo que o pilo-
to português também tem dado à modali-
dade.  

CARLOS SANTOS

► Um dos motivos de maior interesse na 
prova decorrida em Espanha terá sido 
inevitavelmente a presença de Miguel Oli-
veira (KTM). O piloto português da Tech3 
terminou o GP de Espanha no 18º lugar, 
mas pode orgulhar-se de ter sido o único 
‘rookie’ a terminar a prova. Em declara-

ções ao jornal, o atleta natural de Almada 
define o balanço como positivo até ao 
momento, e não esquece as diferenças 
na passagem de classes para a MotoGP. 
“Muda tudo! Na potência na gestão de tu-
do que é nível eletrónico, no peso da mo-
ta na travagem, no funcionamento dos 
pneus… todos estes aspetos alteram bas-
tante o conceito do que é pilotar uma Mo-
to2, e uma MotoGP”, assume o portu-
guês, ele que já viu o seu vínculo prolon-
gado com a KTM.
Sendo o circuito de Jerez de La Frontera a 
mais próxima que o luso disputará de 
Portugal, o piloto realçou os quatro tipos 
de compostos que a Michelin fornece à 
KTM, que “trazem outra confortabilidade 
na condução”, mas não escondeu as difi-
culdades do fato de se tratar de um cir-
cuito “muito mais estreito que as três per-

corridas até agora no Mundial”, além do 
intenso calor que se fez sentir na região. 
A verdade é que não obstante o 18º lugar 
na prova, o português continua a assu-
mir-se como um fenómeno no panorama 
nacional do desporto, e o fato de ser a 
sua primeira temporada na categoria-ra-
inha do motociclismo não o faz abrandar 
nas metas da época. “Espero chegar mui-
to além dos 20 pontos!”, afirma.  

Foi sob uma imensa tarde de calor que decorreu mais uma prova do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, em Jerez de La 
Frontera, no dia 5 de maio. A quarta prova do Mundial do presente ano voltou a ser representada por dois portugueses, 

nomeadamente pelo piloto Miguel Oliveira, e pelo presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas. 

MotoGP cada vez mais 
portuguesa

Miguel Oliveira: 
os objetivos da temporada

MotoGP 2019
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O Empresas+® agradece à Dorna 
a oportunidade de poder ter feito 
a cobertura do circuito de Jerez de 
La Frontera, no evento MotoGP 
2019, em Espanha.
Aproveitamos, ainda, para dar os 
parabéns a toda a organização e 
desejar a todos os atletas e cola-
boradores a melhor sorte para o 
que falta do campeonato.



► Em 2013, Luís Tadeu assumiu a presi-
dência da Câmara Municipal de Gouveia, 
no entanto, a sua ligação à autarquia re-
monta a um passado mais antigo, quando 
já exercia funções como vice-presidente 
no anterior Executivo. Os primeiros quatro 
anos de mandato exigiram uma maior fo-
calização na resolução de situações de 
observância de compromissos assumidos 
pelo anterior executivo, relativamente aos 
quais, o autarca assume estar “concluída 
a consolidação das contas da Autarquia”, 
o que permitiu que a região se candidatas-
-se ao atual quadro comunitário com outra 
confiança. Além disso, foi precisamente a 

nova situação económica que possibilitou 
uma resposta com maior alcance e segu-
rança aos desafios propostos pelos muní-
cipes. Assim, Luís Tadeu foca agora a sua 
atuação em objetivos mais transversais a 
toda a região, nomeadamente através do 
investimento na requalificação urbana, 
na área do abastecimento de água e do 
saneamento básico, bem como numa for-
te aposta, relativamente ao tecido em-
presarial, de modo a recrutar e a fomen-
tar a captação de novos empresários pa-
ra Gouveia e a permitir a criação de no-
vos postos de trabalho, o que, subse-
quentemente,  potenciará a fixação de jo-
vens no concelho.

Câmaras passam a ser 
“tarefeiras” do Estado  
Num período governamental, cujo país se 
inflama com discussões sobre a transfe-
rência de competências para as autar-
quias locais e para as intermunicipais, 
por parte do Poder Central, a Câmara de 
Gouveia anunciou, até ao momento, re-
cusar todas as competências, até hoje, 
delegadas.
Sabendo que, até 2021, essas mesmas 
competências serão obrigatoriamente 

transferidas pela Administração Central 
para a Autarquia, Luís Tadeu não hesita 
em apontar várias falhas em todo este 
processo. “O primeiro erro esteve nos ti-
mings. Pretendiam que, até setembro de 
2018, declarássemos as nossas even-
tuais aceitações, antes mesmo das res-
petivas verbas financeiras serem conhe-
cidas. Aliás, até hoje, essa informação 

continua a ser inexistente” - começa por 
explicar o social-democrata, o qual con-
fessa sentir que o país não está em con-
dições financeiras para dirigir um proces-
so destes.  
O edil relembra ainda que as diversas au-
tarquias também poderão não estar pre-
paradas para esta nova realidade. “O que 
é que as pessoas vão sentir desta trans-

É facto inquestionável de que Gouveia é um concelho 
geograficamente privilegiado por se encontrar no âmago da 

Serra da Estrela e ser, portanto, uma porta aberta ao turismo 
que, obrigatoriamente, se tem que valorizar, incentivar e 

incrementar como mote da sua expressão individual e única lá 
fora. No entanto, pensar em Gouveia e na sua sustentabilidade 

não pode apenas limitar-se a uma visão turística sobre a mesma. 
Por isso, o trabalho levado a cabo por Luís Tadeu, presidente da 

Câmara Municipal de Gouveia, tem-se pautado por preocupações 
que não se circunscrevem ao setor turístico. Há a registar, de 

forma inequívoca, uma aposta forte, não só na dinamização do 
setor social do concelho, como também na redefinição do próprio 

Município, como apoio a investidores locais. Neste sentido, o 
autarca social-democrata promete não poupar esforços na luta 
pelos direitos da Autarquia, no que se refere à transferência de 

competências do Governo para os municípios.

“Não teremos nenhum 
poder na gestão direta”

MUNICÍPIO DE GOUVEIA
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Luís Tadeu



ferência de competências? As popula-
ções vão considerar que, quando quise-
rem reclamar, vêm aqui à Câmara e com 
toda a legitimidade. Eu faria o mesmo. 
Mas no que toca à gestão direta dos pro-
cessos das áreas mais importantes não 
teremos poder nenhum e a verdade é es-
sa, por isso, encontro sérias dificuldades 
em perceber o que efetivamente mudará 
neste processo, no que se refere às au-
tarquias” -  questiona Luís Tadeu.  
Com as primeiras nove competências de-
clinadas, Luís Tadeu concentra a suas 
maiores preocupações nas áreas de 
maior influência na região: a saúde e a 
educação. O autarca encontra, nestas 
duas competências, os mesmos proble-
mas já elencados, contudo, aqui, numa 
proporção ainda mais intensificada. “Vão 
transferir para a Câmara várias compe-
tências de caráter complexo que farão 
com que aumentem, em grande escala, 
os encargos com o pessoal. De ressalvar 
que os conselhos diretivos e os agrupa-
mentos de escola de gouveia também 
não concordam com os trâmites propos-
tos. Se aceitássemos, estaríamos a em-
barcar num processo desvirtuado já à 
partida, pois os dados do Governo não 
correspondem à realidade que encontra-
mos aqui” - advoga o autarca que defen-
de ser este novo paradigma a levar a des-
pesa das autarquias a um nível incom-
portável. “Os agrupamentos dizem que 
precisamos de um determinado número 
de funcionários, mas, se o Governo consi-
derar, no postulado do que defendem, 
que o número de pessoal necessário é 
menor, teremos de cobrir e assumir as 
despesas dos restantes, em todos os 
seus encargos e vencimentos. Além dis-
so, seremos o alvo direto das pessoas pa-
ra tudo o que for negativo, quando, na 
verdade, não temos nenhum poder efeti-
vo de decisão, relativamente a assuntos 
fulcrais nestas duas áreas” - salienta o 
edil, considerando que este processo ser-
ve para que as câmaras passem a ser 
“tarefeiras” do Estado. 
Quando questionado se espera altera-
ções na legislação, nomeadamente no 
que concerne aos envelopes financeiros, 
antes de 2021, ano em que as autar-
quias serão obrigadas a aceitar a trans-
ferência de competências na sua totali-
dade, Luís Tadeu acredita que muita 
desta matéria estará dependente dos 
resultados das Eleições Europeias de 
maio, mas não deposita grandes expeta-
tivas nesta matéria que há muito está 
decretada. 

“O país está mais centralista 
do que nunca” 
A regionalização é cada vez mais associa-
da a este processo de transferência de 
competência do Poder Central para os mu-
nicípios. Estando prevista na Constituição 
da República Portuguesa, desde 1976, a 
verdade é que o processo da regionaliza-
ção tem sido sucessivamente adiado pe-
los vários Governos. Ainda assim, Luís Ta-
deu acredita que só um processo de mu-
dança real, “ao contrário daquele que está 
em curso”, poderá causar algum impacto 
positivo no dia a dia das populações e, cla-
ro, das autarquias. “Temos de distinguir os 
dois planos. Um é teórico, onde cada um 
decide se concorda ou não, outro é o apli-
cado em factos concretos assentes no 

nosso país. Aquilo que todos sabemos – e 
constatamos diariamente – é que para a 
resolução mínima de alguma questão im-
portante, temos de nos deslocar a Lisboa. 
O país está mais centralista que nunca” - 
desabafa o autarca, que vê como inócuo 
montar um sistema, cuja prática não traz 
mudanças reais.  
O autarca defende que, se o país quiser 
avançar com o processo da regionaliza-
ção, “tudo deve ser feito com pés e cabe-
ça. Além disso, tudo deverá ser feito, ten-
do em conta a realidade concreta de Por-
tugal. O Governo tem de entender que 
descentralizar competências para uma 
câmara do Litoral não é o mesmo que pa-
ra uma câmara pequena do Interior. Pare-
ce-me óbvio!” - adianta. “É preciso olhar 

para a realidade dos factos. Queremos a 
regionalização para alterar os paradig-
mas de modo a ganharmos o poder efeti-
vo de decisão ou queremos embarcar 
num processo teórico, em que, no final, 
tudo continua a depender de Lisboa?” - 
interroga Luís Tadeu, que alerta para as 
desvantagens da criação de novos encar-
gos e de novas entidades para uma reali-
dade que, na prática, não levaria a gran-
des alterações.  
Manter a diversidade cultural de Gouveia 
Com diversos projetos próximos da con-
clusão, no que respeita à requalificação 
urbana, o Executivo também tem desen-
volvido intervenções significativas no se-
tor do saneamento básico, além de ter 
realizado uma série de candidaturas aos 
quadros comunitários, onde está prevista 
a criação de uma empresa intermunici-
pal, juntamente com os municípios de 
Seia e de Oliveira do Hospital. Luís Tadeu 
refere ainda que existiram investimentos 
na rede viária municipal, nomeadamente 
na requalificação ambiental, como se po-
de constatar, a nível dos “resultados na 
acessibilidade entre as freguesias”.  
No que tange à Cultura, Gouveia conti-
nuará a promover eventos que assinalem 
uma dinâmica própria, durante todo o 
ano, agregando a música, o desporto e a 
história da região, num cartaz cultural 
que ganha maior preponderância no ve-
rão. Além de estar presente na Associa-
ção Geopark Estrela (responsável pela 
candidatura da Serra a Geopark Mundial 
da UNESCO), que conta com diversos fes-
tivais ao longo do ano, o Município conta-
rá, ainda este ano, com a 5ª prova do 
Campeonato do Mundo e Trial, nos dias 
13 e 14 de julho. Não menos importante, 
Gouveia recebe as Festas do Senhor do 
Calvário, em agosto. O certame contará 
com a presença de artistas como Pedro 
Abrunhosa, Blaya e Ana Moura. A grande 
Romaria das Beiras decorrerá de 7 a 12 
de agosto. 
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“O GOVERNO TEM DE ENTENDER QUE 
DESCENTRALIZAR COMPETÊNCIAS PARA  
UMA CÂMARA DO LITORAL NÃO É O MESMO  
QUE PARA UMA CÂMARA PEQUENA DO INTERIOR. 
PARECE-ME ÓBVIO!”



CARLOS SANTOS

► “Sou um municipalista convicto, por is-
so, um grande defensor da descentraliza-
ção das competências do Estado. Tendo 
em conta a experiência que tenho, estou 
seguro que se gere melhor um território 
partindo da autarquia local, em detrimen-
to do Terreiro do Paço”, assegura Fernan-
do Queiroga, presidente da Câmara Muni-
cipal de Boticas, confessando que, na As-
sociação Nacional de Municípios, sempre 
votou a favor deste processo. Para além 
disso, segundo o autarca, em Boticas, es-
se trabalho já é realizado com as Juntas 
de Freguesia. O edil acrescenta: “Sempre 
pugnei para que o Estado transferisse 
competências para as autarquias. Assim, 
à primeira vista, o processo é positivo. O 
problema é que este acabou deturpado 
pelo atual Governo. Basicamente, o pri-

meiro-ministro disse ao seu staff para per-
ceberem o que não interessa ao Estado, 
sendo que seriam essas as competências 
a transferir para a esfera das autarquias. É 
neste patamar que está toda esta ques-
tão”. Fernando Queiroga vai ainda mais 
longe e defende que o Governo quer que 
as autarquias fiquem com o ónus, com as 
competências que representam as maio-
res despesas e problemas. 
O autarca refere ainda que não existiu 
qualquer cuidado com o timing da publi-
cação dos diversos diplomas que legis-
lam esta matéria. “Não houve um alinha-
mento com a realização das assembleias 
municipais nas diversas autarquias para 
que as decisões pudessem ser tomadas 
em tempo útil. Assim, os municípios tive-
ram que convocar assembleias munici-
pais extraordinárias para que a questão 
pudesse ser debatida e analisada”. Fer-
nando Queiroga assevera que, no presen-
te mês de junho, a Autarquia vai ter que 
decidir o que fazer com duas das mais 
importantes competências: saúde e cul-
tura e o tempo urge, “ainda mais quando 
os valores que nos apresentaram, ao ní-

vel dos possíveis custos, estão completa-
mente desfasados da realidade. Só na 
educação falamos de um diferencial de 
cerca de 200 mil euros/ano.  Eu quero 
aceitar a competência da educação, po-
rém, será que até ao timing limite é pos-
sível que o Estado ofereça um valor justo 
pela transferência das competências 
nesta área? Além disso, como é que po-
demos partir para uma negociação sem 
sabermos quanto é que o Estado gasta 
com determinada competência? Precisa-

mos de saber quais as verbas necessá-
rias para mantermos a funcionar, com to-
da a qualidade, este setor determinante 
na qualidade de vida de uma sociedade. 
A verdade é que o Estado tem dificuldade 
em conhecer bem os edifícios dos quais 
é proprietário. Confesso que gostaria de 
assumir já esta competência, porém nun-
ca o poderei fazer às cegas. Tenho ainda 
alguma esperança, contudo não posso 
deixar de estar preocupado perante tan-
tos avanços e recuos”. 

Apesar de municipalista convicto, Fernando Queiroga, 
presidente da Câmara Municipal de Boticas, tece duras críticas 

ao processo de transferência de competências do Governo 
Central para os municípios iniciado recentemente. O autarca 

acusa o Estado de não estar de boa-fé neste processo. Apesar 
disso, Fernando Queiroga ainda mantém a esperança de que, no 

final, seja possível reunir consensos.

“O Estado não está de boa-fé”
MUNICÍPIO DE BOTICAS

Fernando Queiroga
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“SEMPRE PUGNEI PARA QUE O ESTADO 
TRANSFERISSE COMPETÊNCIAS PARA AS 
AUTARQUIAS. ASSIM, À PRIMEIRA VISTA, O 
PROCESSO É POSITIVO. O PROBLEMA É QUE ESTE 
ACABOU DETURPADO PELO ATUAL GOVERNO”



“O Estado não está de boa-fé”
“Não aceitamos algumas competências, 
basicamente porque não temos, neste 
momento, recursos humanos que o per-
mitam e uma coisa é certa: quero prestar 
um bom serviço aos meus munícipes e é 
para eles que trabalhamos todos os 
dias”, assegura o autarca, que apresenta 
ainda motivos para a não aceitação de 
outras competências.  No bem-estar ani-
mal, por exemplo, o Município de Boticas 
conta com os serviços de um veterinário 
e possuiu um canil. Contudo, o salário do 
veterinário é pago a 50% pela Autarquia e 
os restantes 50% estão a cargo da Dire-
ção Regional de Agricultura e Pescas 
(DRAP). “Se o objetivo da descentraliza-
ção é reduzir custos para o Estado, perce-
bo que haja a transferência de licencia-
mentos e fiscalizações para as autar-
quias. Contudo, além do nosso veteriná-
rio, há serviços que são assegurados di-
rectamente por profissionais da DRAP. 
Logo, passando essa competência para a 
esfera da Autarquia, haverá algum des-
ses funcionários cuja tutela passa tam-
bém para o Município ou continuará na 
DRAP? A Autarquia será obrigada a con-
tratar funcionários para assegurarem as 
funções que são actualmente competên-
cia da DRAP? Se assim for, onde é que 
está a poupança? A verdade é que mui-
tos funcionários da DRAP, que actual-
mente prestam serviço às autarquias, 
vão ser esvaziados de funções, manten-
do-se os custos do estado e reduzindo-se 
a produtividade desses serviços ”. 
Fernando Queiroga avisa que na saúde 
“o processo é ainda mais surreal”, expli-
cando que “apesar de concordar que a 
questão clínica do processo fique na res-
ponsabilidade do Estado, não consigo 
perceber porque é que a Autarquia não 
pode definir o horário de abertura de um 
centro e saúde ou porque não pode con-
tratar um médico ou enfermeiro caso se-
ja necessário, quando os anteriores clíni-
cos deixam de prestar serviço. Porque é 
temos que continuar sem médicos ou en-

fermeiros até que o Ministério decida 
contratar alguém para ocupar essas va-
gas? Estes pequenos grandes pormeno-
res não foram equacionados e é por isso 
que considero que o Estado não está de 
boa-fé em todo este processo. O Governo 
Central quer passar a responsabilidade 
financeira para as autarquias, não tendo 
em conta que os municípios, daqui a dois 
ou três anos, poderão estar em rutura fi-
nanceira por causa disso, uma vez que 
não somos ressarcidos dos gastos que 
vamos ter”.
O autarca advoga que a mesma má-fé es-
tá presente na transferência de compe-
tências ao nível da proteção civil, onde o 
Estado, “à solapa, quer que a alimentação 
e combustível dos bombeiros passem pa-
ra as autarquias e não para a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil 
como até agora. Já queriam que assim 

fosse este ano, mas a Associação Nacio-
nal de Municípios conseguiu evitá-lo. Tudo 
isto faz com que, cada vez mais, encare 
este processo com muita preocupação. As 
nossas questões não recebem qualquer 
resposta, sobretudo as de índole financei-
ra. E como é que isso pode acontecer 
quando falta tão pouco tempo para que as 
decisões tenham que ser tomadas?”

Decisões já tomadas vs. 2021
“Felizmente, em alguns setores, já se re-
gistaram algumas mudanças. Vejamos a 
questão das vias de comunicação. Numa 
primeira fase passava tudo para a tutela 
das autarquias, desde a manutenção até 
à gestão. Contudo, como vários municí-
pios não aceitaram, a questão foi alterada 
e os municípios passaram apenas a gerir 
as vias de comunicação nas zonas urba-
nas, sendo que a manutenção e a conser-

vação permanecem uma competência do 
Poder Central. Assim, a competência foi 
completamente desvirtuada e a simples 
gestão não é uma verdadeira competên-
cia”, acusa o edil. Apesar disso, o Municí-
pio de Boticas aceitou a transferência de 
competências das vias de comunicação, 
os bombeiros e do património do Estado 
não ocupado. Nesta área, Fernando Quei-
roga afirma que a Autarquia ainda vai rea-
lizar uma avaliação mais profunda “até 
porque alguns edifícios existentes no con-
celho poderão ser recuperados e recon-
vertidos em respostas que irão de encon-
tro às necessidades da população”. Para-
lelamente, o Município não dispõe de par-
ques de estacionamento pagos, praias e 
habitação social, “daí que não faça qual-
quer sentido que aceitemos essas compe-
tências”. 
Em 2021 todas as autarquias serão obri-
gadas a aceitar a totalidade das compe-
tências, independentemente de concorda-
rem ou não com elas. Fernando Queiroga 
também critica este facto. “Esta é outra 
das aberrações deste processo, já que, 
em 2021, vão realizar-se, precisamente, 
as eleições autárquicas. Assim, em janei-
ro, a Autarquia aceita as competências e, 
em outubro, acontecem as eleições e mui-
tos executivos vão alterar, quanto mais 
não seja em virtude da limitação de man-
datos. Assim, como é que alguém assume 
uma responsabilidade quando depois não 
estará lá para a levar a cabo? A Associa-
ção Nacional de Municípios já pediu para 
que essa obrigatoriedade seja adiada, pe-
lo menos, até depois das eleições. Quem 
vencesse em outubro tomaria a decisão 
em consciência, sabendo que depois teria 
que arcar com as consequências dessa 
decisão. Pedimos apenas que exista bom 
senso”, conclui.  
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“O GOVERNO CENTRAL QUER PASSAR A 
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PARA AS 
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RESSARCIDOS DOS GASTOS QUE VAMOS TER”



CARLOS SANTOS

►Quais as razões subjacentes 
à recusa da competência que 
tutela o estacionamento?
A competência que gere o estacionamen-
to não foi aceite porque o Município não 
dispõe da condição da fiscalização, as-
sim como não possui uma equipa de pro-
fissionais que possa tutelar esta questão. 
Além disso, a verdade é que, ao longo 
dos anos, fomos sendo deficitários na 
guarnição do nosso posto de GNR, o que 
colocou em causa, inclusive, o seu nor-
mal funcionamento. Foi com muito esfor-

ço da Autarquia e com o entendimento do 
Sr. ministro da Administração Interna que 
conseguimos, este ano, ter o nosso posto 
territorial completamente guarnecido 
com 24 militares. Assim, a aceitação da 
competência de fiscalização dos espaços 
de estacionamento por parte da Autar-
quia não é pertinente.

No que concerne ao bem-estar 
animal e segurança alimentar, 
foi o facto do Município não 
ter veterinário municipal que 
claudicou esta aceitação?
Em parte, esta foi recusada porque não tí-
nhamos veterinário municipal ao nosso 
serviço, e não tínhamos, sequer, esse re-
curso humano previsto no organograma 
da Autarquia. Apesar disso, dispomos de 
um Centro Intermunicipal de Recolha de 
Animais Errantes em que estamos a con-
cluir o processo de criação de uma asso-
ciação intermunicipal, com o envolvimen-
to de 14 municípios, que ficará responsá-
vel pela sua gestão. Tendo em conta esta 
transferência de competências do Poder 
Central para o Poder Local, reorganizámos 
o nosso organograma, processo finalizado 

agora em maio, e criámos um setor dedi-
cado à saúde alimentar e veterinária, tudo 
para que consigamos, no futuro, dar uma 
resposta afirmativa. Isto porque, de acor-
do com aquilo que está legislado, até 
2021 o processo de transferência de com-
petências terá que estar concluído, sendo 
que todos os municípios, independente-
mente da sua vontade, serão obrigados a 
aceitar esta mudança e queremos estar 
preparados. 

O estado das vias de 
comunicação no Concelho 
pesou na recusa da 
competência que diz respeito 
a esta área?
De acordo com o que está definido no de-
creto-lei, a competência diz respeito às 
vias nacionais que estão sob a concessão 

da Infraestruturas de Portugal e que atra-
vessam os perímetros urbanos das locali-
dades cuja responsabilidade de licencia-
mento urbanístico passará para as autar-
quias. Não havendo continuidade de res-
ponsabilidade de um itinerário, em que 
distintas entidades gerem a via, entendeu 
esta autarquia recusar esta competência 
uma vez que a necessidade de negociar 
com a Infraestruturas de Portugal os re-
cursos financeiros que estão adstritos a 
essa mesma exploração e manutenção 
devia ser objeto de atempada indicação 
de valores médios num quadro de manu-
tenções plurianuais a realizar na rede.

Mas então o estado das vias 
não condicionou a decisão?
O concelho tem, sob responsabilidade 
da autarquia, uma extensão grande de 

Em entrevista ao Empresas+®, João Lobo, presidente da Câmara 
Municipal de Proença-a-Nova, explica os motivos que levaram o 

Município a recusar cinco das competências que o Governo 
pretende transferir para os municípios. Numa primeira fase, o 

autarca recusou as competências que tutelam o estacionamento, 
o bem-estar animal e segurança alimentar, as vias de 

comunicação, os bombeiros e a justiça.

Prestar um serviço 
de qualidade aos munícipes

MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
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vias que ultrapassa os 500 quilómetros 
e da responsabilidade da Infraestrutu-
ras de Portugal um troço a municipali-
zar em mau estado de conservação. 
Propusemos em tempo à Infraestrutu-
ras de Portugal a sua beneficiação e a 
possibilidade de ser transferida a sua 
jurisdição. Assim, este é um processo 
negocial que vai continuar a decorrer, 
sendo que, agora, este não seria o mo-
mento ideal para essa transferência, já 
que o Município não seria devidamente 
ressarcido deste bem público que lhe 
seria concedido sem o respetivo pacote 
financeiro, tudo para que possamos 
prestar um serviço de qualidade aos 
nossos munícipes.

Se Proença-a-Nova
possuiu um julgado 
de paz porque recusou 
a competência da justiça?
Posso adiantar que foi em solidariedade 
para com Proença-a-Nova que todos os 
municípios que compõem a Comunida-
de Intermunicipal da Beira Baixa tam-
bém rejeitaram esta competência. Os 
julgados de paz são, de facto, uma for-
ma da justiça célere, ágil e de desagra-
vamento de processos junto da primeira 
instância, sobretudo em casos simples 
que, desta forma, são resolvidos rapida-
mente. Contudo, defendo que os julga-
dos de paz devem fazer parte plena da 
magistratura, o que não acontece. Ape-
sar destes pertencerem ao Ministério da 
Justiça não são um tribunal, pelo que 
existe aqui uma eventual diferenciação 
de menorização que não considero cor-
reta. Defendo que um cidadão deve ter 
sempre a possibilidade de se defender, 
quer do Estado, quer de outros privados, 
sendo que deveria poder aceder a essa 
resposta na mesma igualdade de cir-
cunstâncias de qualquer outro cidadão 
que viva num qualquer outro local. As-
sim, a nossa expetativa é que haja evo-
lução naquela que é a promoção do que 
é um julgado de paz.

Depois de uma primeira recusa, 
a Autarquia está agora 
preparada para aceitar a 
competência dos bombeiros?
Quando a questão foi colocada, o Gover-
no estava em negociações com a Liga dos 
Bombeiros Portugueses para a definição 
e culminar do projeto para a nova lei orgâ-
nica da Autoridade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil, o que fazia com que 
todo este setor não estivesse clarificado e 
pacificado, daí que tenhamos recusado a 
competência. Além disso, como presiden-
te da Comissão Distrital da Proteção Civil, 
entendo que o mapa apresentado para a 
proteção e socorro e o desmembramento 
da ligação distrital pelas Comunidades In-
termunicipais provocou, do ponto de vista 
operacional e do desenho das responsa-

bilidades ao nível das Comunidades, a 
perda de operacionalidade, uma vez que 
serão elas as responsáveis pela gestão 
das corporações. No distrito de Castelo 
Branco, as 12 corporações existentes irão 
ficar divididas por três Comunidades, o 
que gerará, forçosamente, entropias. Ho-
je, muitas destas questões estão sana-
das porque chegou-se a um acordo com a 
Liga dos Bombeiros, o que faz com que 
brevemente possamos aceitar esta com-
petência, ainda que continuemos a não 
concordar com o mapeamento adstrito às 
comunidades. 

Por fim, a educação. Como 
será o próximo ano letivo?
Vamos aceitar a competência da educa-
ção no presente mês de junho, ainda que 

tenhamos de resolver alguns diferendos 
que existem nos valores a transferir por 
parte do Estado em contraponto com 
aqueles que consideramos necessários 
para que possamos prestar um serviço 
de qualidade à comunidade escolar, no-
meadamente os auxiliares e o rácio que 
está presente, bem como a equação que 
traduz os valores transferidos do Ministé-
rio da Educação para os municípios. De 
referir que tem existido dificuldade, por 
parte do Ministério da Educação, para ter 
mais orçamento para além daquele que 
tem disponibilizado. Contudo, temos as 
contas feitas com o Agrupamento de Es-
colas de Proença-a-Nova, pelo que volta-
remos a reunir com a tutela por forma a 
que tentemos alcançar um acordo. Um 
ponto positivo é que já sabemos que as 
grandes obras continuam a ser responsa-
bilidade do Estado, até porque os edifí-
cios continuam sua propriedade. 

Considera que deveria 
haver mais competências 
a serem transferidas 
para as autarquias?
Desde já afirmo que apoio a transferên-
cia de competências da Administração 
Central para a Administração Local por-
que, ao longo destes 42 anos de exercí-
cio do poder autárquico, o mesmo retra-
tou no país a capacidade que tem de ge-
rir com maior eficiência, consequência da 
proximidade e da rapidez de ação. Esta 
primeira delegação de competências de-
veria também ter sido traduzida num 
ponto essencial daquilo que é a gestão 
do território, exatamente nas ferramen-
tas do seu ordenamento e nas ações 
dentro do perímetro concelhio como um 
todo. É minha expetativa que, após um 
diálogo intenso e cooperante, seja possí-
vel, e estou certo que será, dirimir as difi-
culdades atrás enunciadas e de forma 
conjunta darmos uma resposta que é a 
mais importante: centrar a ação de políti-
cas públicas no bem-estar e qualidade de 
vida das pessoas.  
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► Numa altura em que ainda se nota o 
entusiasmo com o regresso do Rali de 
Portugal à Lousã, fomos falar com Luís 
Antunes que preside ao Município da 
Lousã desde novembro de 2011. O so-
cialista trouxe a estratégia que passa 
pela valorização do concelho, o aumen-
to da qualidade de vida e a promoção tu-
rística do território, num trabalho reco-
nhecido pelos Lousadenses que decidi-
ram renovar o seu mandato nas últimas 

eleições autárquicas. Esta é uma região 
de montanha repleta de uma grande ri-
queza natural. O concelho é composto 
pelas freguesias de Foz de Arouce e Ca-
sal de Ermio, Gândaras, Lousã e Vilari-
nho e, por fim, Serpins. 

A requalificação 
do Castelo de Arouce
Luís Antunes não escondeu que o início 
do mandato foi negativamente marcado 
pelo incêndio de 15 de outubro de 2017 
que exigiu um esforço acrescido. O au-
tarca também admitiu dificuldades adi-
cionais causadas pelo atraso na opera-
cionalização de diversos fundos comuni-
tários, contudo, o edil vê, finalmente, os 
resultados do trabalho desenvolvidos a 
surgirem gradualmente, com uma con-
cretização bastante sólida em termos de 
obras na área dos resíduos e do ambien-
te e também intervenções de requalifi-

cação extremamente relevantes para o 
Município, nomeadamente a obra de 
preservação do Castelo de Arouce, mar-
co inegável da história da Lousã. “Creio 
que esta obra é uma das evidências do 
trabalho que temos vindo a desenvolver 
afincadamente ao longo dos últimos 
anos. A nossa prioridade continua a ser 
em absoluto o investimento nas pes-
soas, ou seja, o investimento no poten-
cial humano”, acrescenta Luís Antunes. 
De acordo com o autarca, em 2018, fo-

ram realizados investimentos na ordem 
dos 4,5 milhões de euros. Estes aconte-
ceram em áreas tão diversas como o se-
tor social, a educação, a cultura, ou o 
desporto.

Transferência 
de competências: período 
de perguntas e respostas
Foi na abordagem às áreas de maior in-
vestimento no concelho que o Empre-
sas+® colocou o tema da transferência 

Em entrevista ao Empresas+®, Luís Antunes, 
presidente da Câmara Municipal da Lousã, explica o 

compromisso com a valorização do concelho e alerta 
para as consequências de misturar o processo da 

transferência de competências do Governo para os 
municípios com a regionalização. 

O Concelho certo para viver 
um dia ou uma vida inteira

MUNICÍPIO DA LOUSÃ

Luís Antunes
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de competências do Governo para os 
municípios em cima da mesa. Questio-
nado acerca das competências já trans-
feridas pela Administração Central para 
os municípios, Luís Antunes afirma que 
até agora apenas a competência respei-
tante à proteção animal carece de mais 
cuidados e explica porquê: “Pelos dados 
que nos foram fornecidos, entendemos 
que ainda não temos condições para 
aceitar essa transferência [nomeada-
mente pelo pacote financeiro atribuído 
que consideramos insuficiente]”. O so-
cialista espera que, até 2021, ano em 
que as autarquias serão obrigadas a 
aceitar a totalidade das competências, 
algumas sofram pequenos ajustes por 
parte do Governo e das diversas entida-
des competentes. 
Tal como na generalidade das autar-
quias em território nacional, a transfe-
rência de competências que, até ao mo-
mento, tem causado maior apreensão 
no concelho da Lousã está ligada aos 
setores da saúde e da educação. Na me-
dida em que estas duas áreas afetam di-
retamente o dia a dia de todos os Lousa-
denses, Luís Antunes assegura que o 
Executivo está a ter a máxima cautela na 
análise das mesmas. Assim, no que con-
cerne ao setor da saúde, o autarca infor-
ma já ter feito uma avaliação prévia de 
todas as delegações, pelo que aguarda 
algumas respostas por parte do Ministé-
rio. “Já fizemos uma avaliação dos ele-
mentos recebidos e confirmamos que 
não eram adequados. Falo de desajus-
tes tanto ao nível dos itens, como das 
verbas contempladas. Assim, fizemos a 
resposta contemplando essas preocu-
pações e informaram-nos que iria haver 
uma verificação por parte da Administra-
ção Regional de Saúde do Centro. Até 
hoje ainda continuamos a aguardar. Só 
a partir do momento em que haja uma 
resposta efetiva, é que se iniciará a con-
tagem dos prazos para a aceitação ime-
diata ou não dessas competências”, ex-
plica o autarca.
Relativamente à educação, o presidente 
da Câmara de Lousã informa que a Au-
tarquia está ainda numa fase de análise 
e reflexão interna acerca desta compe-
tência, sendo que existem “muitas situa-
ções que têm de ser revistas juntamente 
com o Agrupamento de Escolas do Con-
celho, pois é o mesmo Agrupamento que 
operacionaliza muitas situações. O edil 
sugere ainda ao Ministério da Educação 
e ao Poder Central que o número de fun-
cionários e a sua transição seja merece-

dora de outras estratégias e explica por-
quê: “O número de colaboradores e de 
assistentes operacionais de alguns ser-
viços da educação deve ser visto de 
acordo com o rácio existente na região 
que, neste momento, é manifestamente 
insuficiente em termos qualitativos. Te-
mos de ver isto numa perspetiva de evo-
lução do futuro, e não apenas a procura 
de uma solução a curto prazo. Só assim 
poderemos dar uma resposta abrangen-
te aos novos desafios propostos”.

Descentralização 
e Regionalização
Apesar de mostrar a sua concordância 
com a intenção geral do processo de 
transferência de competências para os 
municípios, pela proximidade que trará 
ao Executivo Municipal na gestão de di-
versos assuntos com influência direta 
no concelho, Luís Antunes confessa sen-
tir-se incomodado com a recente ligação 
que está a ser feita desta questão ao te-
ma da regionalização. O autarca defen-

de que os dois assuntos devem ser tra-
tados em tempos e em contextos dife-
rentes, para que ambos não saiam pre-
judicados. “A minha posição perante a 
transferência de competências é que, 
por princípio, estou de acordo com ela 
desde que esta seja acompanhada dos 
meios adequados. Se assim for, a passa-
gem de competências pode ser, efetiva-
mente, positiva para as autarquias. Ago-
ra considero que o pior que pode aconte-
cer neste momento é misturar este pro-
cesso com o da regionalização. Não digo 
que ela não deva ser discutida, contudo 
não devemos dispersar o nosso foco, 
mas sim, dedicar toda a nossa atenção 
a este processo que agora está em  
curso. Misturar as duas questões não 
será bom para o processo atualmente 
em vigor, nem para uma eventual con-
versa séria e autónoma sobre a regiona-
lização”. 

Combate aos incêndios
Numa altura em que o verão volta a ba-
ter à porta dos portugueses, as recentes 
tragédias florestais que têm assolado o 
país voltam a ser um assunto discutido 
diariamente nos diferentes órgãos de 
comunicação. O presidente da Câmara 
da Lousã confessa que “nunca se pode 
estar plenamente preparado”, principal-
mente com “fenómenos climatéricos se-
melhantes aos de 2017”, mas reitera 
que existe hoje um trabalho de base que 
não era realizado num passado recente. 
“Atualmente há outra preparação em 
termos de mitigação de riscos, de sensi-
bilização da população, de proteção dos 
nossos recursos. Além disso, continua-
remos, de certeza absoluta, a realizar 
ações de forma progressiva com os 
meios da Autarquia para podermos 
acautelar, ao máximo, as situações que 
possam surgir”, conclui o autarca que 
espera, neste mandato, “evidenciar o 
compromisso permanente com a valori-
zação e a atratividade do concelho, atra-
vés da concretização dos objetivos pro-
postos aos lousanenses”. 
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► Questionado sobre as competências 
que a Autarquia de Sátão aceitou ou recu-
sou no recente processo de transferência 
de competências do Governo para os mu-
nicípios, Paulo Santos, presidente da Câ-
mara Municipal, refere que esta foi uma 
escolha quase unânime em Sátão. “Na 
Câmara Municipal as decisões foram to-
madas por unanimidade. Na Assembleia 
Municipal apenas dois elementos da opo-
sição queriam que mudássemos a nossa 
decisão em relação à educação e saúde, 
sendo que estes votos contrários foram 
sobretudo políticos. Com essas exceções 
houve uma quase unanimidade em todos 
os eleitos no concelho independentemen-
te das suas cores políticas, o que é digno 
de registo”. 

As obras na N229
De acordo com Paulo Santos, apesar da 
Autarquia ter aceite a competência das 
vias de comunicação, as obras e manu-
tenção das estradas continuam sob a al-
çada das Infraestruturas de Portugal. “As 
pessoas não precisam de se preocupar 
com possíveis custos resultantes da ma-
nutenção uma vez que está bem definido 
que essa questão continua a ser da com-
petência dos Serviços Centrais. Já no que 
concerne a titular a sua gestão nós pode-
mos ser beneficiados. Por exemplo, quere-
mos realizar a instalação do saneamento 
básico numa aldeia distante, o que vai en-
volver burocracias e o pagamento de uma 
caução às Infraestruturas de Portugal. 
Atualmente, com a aceitação dessa com-

petência isto deixa de acontecer a partir 
do momento em que a autarquia passe a 
ser a responsável pela gestão das vias de 
comunicação”. 
O autarca assegura que, neste momento, 
apesar da transferência de competências 
não estar concluída a Autarquia de Sátão 
está já a substituir o Governo em muitas 
questões. “Ainda agora estamos a proce-
der à instalação de semáforos e passadei-
ras num cruzamento perigosíssimo na Na-
cional 229, localidade de Meã – Mioma. 
Apesar de terem sido já registados diver-
sos acidentes, as Infraestruturas de Portu-
gal ainda não tomaram nenhuma medida, 
daí que tenhamos avançado no sentido de 
darmos resposta aos anseios das pes-
soas”. A requalificação deste troço é mes-

mo, segundo Paulo Santos, o grande de-
safio deste mandato. “Temos a promessa 
de que, brevemente, as obras nesta estra-
da entrarão em concurso e esperamos 
que assim seja pelo bem das populações 
desta região e pelos milhares de pessoas 
que ali passam todos os dias. Esta é uma 
obra de vital importância para a região. 
Atualmente, muitas vezes, demoramos 
cerca de 40 minutos a percorrer cerca de 
18 quilómetros, distância que, em condi-
ções normais, demoraríamos apenas cer-
ca de 15 minutos a percorrer”. 
Apesar de reconhecer a necessidade des-
ta obra, o autarca também reconhece que 
esta significará um esforço financeiro 
acrescido para a Autarquia, tudo em fun-
ção da negociação realizada há já muito 
tempo, que determina que os custos das 
expropriações dos terrenos necessários 
para a requalificação da N229 serão su-
portados pelas Autarquias de Sátão e de 
Viseu, apesar de depois serem proprieda-
de do Estado. “Temos a noção do esforço 
financeiro que será necessário, mas tam-
bém sabemos que esta é uma obra de vi-

Em entrevista ao Empresas+®, 
Paulo Santos, presidente da 
Câmara Municipal de Sátão, 

fala sobre o desafio que o 
concelho enfrenta com a 
recente transferência de 

competências do Estado para 
os municípios. Apesar de ter 

respondido afirmativamente a 
muitas delas, o autarca tem- 

-se debatido com uma 
preocupação ainda maior: as 

obras de requalificação na 
Estrada Nacional 229 que 

espera que comecem 
brevemente, empreitada da 

maior importância para as 
populações da região.

Obras na N229 precisam-se
MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Paulo Santos
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tal importância para as populações da re-
gião, o que fará com que este seja um es-
forço que faremos com prazer, uma vez 
que esta é uma obra em que urge a con-
cretização”.

Competências aceites
“No que diz respeito às praias fazia todo o 
sentido que aceitássemos porque a única 
praia fluvial existente já estava sob a nos-
sa alçada. Já no que diz respeito aos jogos 
e ao estacionamento público, a grande di-
ficuldade de muitas autarquias é a exis-
tência de um departamento jurídico e isso 
nós já temos”, lembra Paulo Santos que 
completa: “Para além disso, na região, os 
jogos não serão mais do que as simples ri-
fas para angariação de dinheiro das Co-
missões de Festas. Teremos é que ter a 
preocupação de criar um regulamento 
que todos deverão cumprir”. 
De acordo com o autarca, no que diz res-
peito à justiça e aos bombeiros, estas são 
duas áreas em que a Autarquia se limitou 
a continuar a realizar o trabalho que sem-
pre fez, pelo que a aceitação da compe-
tência não acarretou qualquer custo su-
plementar. “Sempre apoiámos os nossos 
Bombeiros e já suportávamos  50 por cen-
to os custos das equipas de intervenção. 
Além disso, sempre colaborámos com a 
cooperação local na aquisição de viaturas, 
com cerca de 20 por cento, na parte em 
que o Estado não comparticipa na aquisi-
ção de viaturas, o que demonstra a exce-
lente relação que temos”, assevera Paulo 
Santos que lembra que o Município tam-
bém já tem a funcionar a Loja de Cidadão, 
para atendimento a todos os munícipes, 
onde o funcionário também já é da res-
ponsabilidade da Autarquia, pelo que a 
aceitação desta competência “não faz 
qualquer diferença”.

O edil alega que o Município de Sátão 
também já possui habitação social a fun-
cionar e que esta área sempre foi uma 
preocupação do Executivo. “Nesta área 
pretendemos agora fazer uma nova can-
didatura e já temos o projeto em curso, 
isto porque queremos realojar alguns 
munícipes que não vivem nas melhores 
condições. Pretendemos adquirir habita-
ções em mau estado e recuperá-las, o 
que trará inúmeras vantagens. Além de 
ajudarmos estas pessoas e lhes darmos 
melhores condições de habitabilidade 
também recuperamos património exis-
tente que estava degradado”. 
No que concerne ao património, Paulo 
Santos refere que a Autarquia vai agora ter 
acesso a imóveis que no passado tentou 
adquirir e não conseguiu como é o caso 
das cinco casas dos guardas florestais 
que existem no concelho. “Sempre tive-
mos projetos para estes espaços que nun-
ca conseguimos concretizar e que agora, 

felizmente, vamos conseguir. Estes serão 
espaços dedicados, por exemplo, à educa-
ção. Além disso, Sátão tem também a Ca-
sa dos Magistrados que vai passar para a 
nossa tutela. Nesse momento poderemos 
remodelar aquele espaço também e dar-
-lhe uma finalidade que ainda não está de-
finida”, alega o autarca, que informa ainda 
que o Município aceitou a competência da 
cultura, “uma vez que não nos obriga a 
quaisquer encargos extra”.

Competências negadas
Quanto ao bem-estar animal, apesar de 
Sátão ter veterinário municipal e um canil 
intermunicipal a funcionar, o que facilita-
ria a aceitação desta competência optou 
por não o fazer e Paulo Santos explica 
porquê: “Para prestarmos um bom traba-
lho necessitaríamos de contratar mais 
técnicos, o que não conseguimos fazer 
neste momento. Isto já para não falar da 
grande diferença existente entre o pacote 

financeiro oferecido e o necessário, o que 
destabilizaria as contas da Autarquia. As-
sim, depois de reunirmos com os três ve-
terinários que trabalham no canil e gatil 
chegámos à conclusão que o Município 
não tinha condições para aceitar esta 
competência”. 
A Autarquia de Sátão também não aceitou 
a competência da educação e Paulo San-
tos refere que esta decisão se prendeu, 
fundamentalmente, com dois motivos: “O 
primeiro tem a ver com o número de fun-
cionários que iriam ser transferidos para a 
tutela da Câmara Municipal, e o número 
que o Ministério aponta não corresponde 
àquele que nós temos no terreno. Este di-
ferencial na mão de obra faz com que exis-
ta também uma grande diferença nos va-
lores a transferir. Além disso, a Escola Se-
cundária de Sátão e a Escola EB 2/3 de 
Ferreira de Aves ainda possuem telhados 
de amianto, e não existem verbas contem-
pladas para a sua remoção, o que não faz 
sentido nos dias de hoje. E esta é uma 
realidade que não podemos aceitar”. 
Já na saúde, de acordo com Paulo Santos, 
não existem quaisquer divergências no 
número de funcionários a afetar, contudo, 
não estão contempladas, por exemplo, 
verbas para despesas com o ar condicio-
nado em diversas unidades de saúde. Pa-
ra além disso, “o Centro de Saúde de Sá-
tão tem as duas paredes viradas a Sul e a 
Poente, que, em dias de chuva, faz com 
que a água escorra literalmente no inte-
rior, pelo que a realização de obras é uma 
necessidade premente, outra despesa 
que não está contemplada. Assim, esta-
mos em negociações para acautelar este 
diferencial e para que as obras no edifício 
possam ser asseguradas. A verdade é que 
apresentámos já as nossas justificações 
há muito tempo e ainda não obtivemos 
qualquer resposta por parte do Governo”, 
conclui o autarca, que não se mostra con-
fiante em que esta questão fique resolvida 
a curto ou médio prazo.  
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► Coração da Ria
Coração da Ria, Pátria do Moliceiro.  
É este o lema do Município da Murtosa, 
um concelho da Região de Aveiro, com 
cerca de 74km2 e 10.500 habitantes, si-
tuado entre a Ria e o Mar. “Estamos efe-
tivamente no coração da Ria de Aveiro, 
quer do ponto de vista geográfico, quer 
do ponto de vista  afetivo”, explica Joa-
quim Baptista, presidente da Câmara 
Municipal da Murtosa. “Somos um terri-
tório anfíbio onde o Homem, a Terra e 
Água formam uma aliança ancestral e 
sempre renovada”.
É precisamente a geografia, associada a 
esse acontecimento extraordinário que 
é a grande laguna, que justifica as cara-
terísticas da Murtosa: “Cerca de 40% do 
nosso território é água e 82% está inte-
grado na Zona de Proteção Especial da 
Ria de Aveiro”, afirma o presidente, lem-
brando que o Município é constituído 
por duas penínsulas: uma a nascente, 
constituída pelas freguesias do Bunhei-

ro, Monte e Murtosa e outra a poente, 
correspondente à freguesia da Torreira. 
Isto faz do território murtoseiro uma des-
continuidade sem paralelo no Litoral 
português, pois, devido ao posiciona-
mento geográfico, com a Ria de Aveiro e 
a barra do Porto de Aveiro, as grandes 
vias de comunicação  terrestres não 
atravessam o concelho, passando todas 
a nascente. “Por isso dizemos com pro-
priedade: não se passa pela Murtosa, 
mas vem-se à Murtosa”.
Este aparente constrangimento, que 
afastou o concelho do modelo de pro-
gresso de territórios vizinhos, de matriz 
industrial, alicerçado na proximidade 
das grandes vias de comunicação, foi 
encarado pela Autarquia como uma 
oportunidade para um novo paradigma 
de desenvolvimento assente na prote-
ção e promoção dos recursos ambien-
tais. A Ria é um ecossistema riquíssimo, 
de extraordinária beleza paisagística e 
com um potencial notável para o desen-
volvimento de atividades no domínio do 
ecoturismo, como a náutica de recreio, 
os desportos radicais e a observação de 
aves, entre muitas outras.
A Ria está intrinsecamente ligada à iden-
tidade murtoseira, com uma amplitude 
sem paralelo noutros territórios ribeiri-
nhos. O barco moliceiro é disso o exem-
plo mais evidente. Outrora, quando a Ria 
era a principal autoestrada da região, os 
murtoseiros dominavam a apanha do 
moliço e o comércio de mercadorias na 
região. No início do século XX, existiam 

mais de 1000 barcos só no concelho da 
Murtosa. Hoje, é a operação marítimo-
-turística que ajuda a perpetuar estas 
magníficas embarcações, através dos 
passeios na laguna. “Aqui os moliceiros 
são mantidos com as características ori-
ginais, sem mácula, com capacidade pa-
ra navegarem à vela, em ria aberta”.

O concelho mais bike friendly
Basta um passeio pela Murtosa para 
perceber o porquê da bicicleta ser uma 
das imagens de marca do concelho. Es-
tão por todo o lado e são o meio de 
transporte predileto dos murtoseiros. 
Com uma taxa de utilização, como forma 
de deslocação, pela população ativa, 

Joaquim Baptista possui uma vasta experiência autárquica no 
concelho que o viu nascer. Chegou à Câmara Municipal como 

vereador, em 1998. Assumiu a presidência em 2012 e cumpre, 
presentemente, o seu segundo mandato enquanto líder da 

edilidade murtoseira. Em entrevista ao Empresas+®, fala das 
dinâmicas do território e dos muitos desafios que se colocam a um 

concelho com as características da Murtosa.

NO CORAÇÃO DA RIA DE AVEIRO, 
UM CONCELHO QUE TRILHA OS 
CAMINHOS DA SUSTENTABILIDADE

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Joaquim Baptista
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que ronda os 17% - a média nacional 
não chega sequer a 1% - a Murtosa foi 
recentemente considerado o território 
mais bike friendly de Portugal. “Tudo na 
Murtosa se conjuga a favor da bicicleta, 
da morfologia totalmente plana às cur-
tas distâncias entre os aglomerados ur-
banos”. Há muito, portanto, que os mur-
toseiros adoptaram a bicicleta. O projeto 
“Murtosa Ciclável”, lançado há mais de 
uma década, numa altura, realça Joa-
quim Baptista, em que “quase ninguém 
falava de bicicletas”, tem sido um verda-
deiro catalisador de desenvolvimento e 
afirmação do concelho. Com um progra-
ma de animação contínuo e com mais 
de 50km de ciclovias e ecovias construí-
das, a Murtosa encara a promoção da 
bicicleta numa dupla vertente: por um 
lado como meio de transporte, amigo da 
saúde, do ambiente e da economia e, 
por outro lado, como o meio privilegiado 
para a descoberta e fruição dos valores 
naturais do território.

A reabilitação urbana 
de mãos dadas com a cultura
A reabilitação urbana é, para Joaquim 
Baptista, uma das prioridades do Municí-
pio. É crescente o número de pessoas 
que escolhe a Murtosa para residir. As in-
fraestruturas de qualidade, a tranquilida-
de e a proximidade aos grandes centros 
urbanos, como Aveiro e Porto, justificam 
esta tendência, bem patente no número 
elevado de transações de imóveis. “Te-
mos tido uma procura muito grande pelo 
edificado mais antigo, marcado forte-
mente pela influência da emigração. “Os 
investidores compram para reabilitar, 
principalmente para habitação própria, 
mas também para o mercado de arrenda-
mento e alojamento local”, fator que tem 
contribuído para a melhoria da imagem 
urbana do edificado.
O Município tem, naturalmente, assu-
mido o papel de catalisador desta es-

tratégia, reabilitando uma série de imó-
veis históricos, sua propriedade, dan-
do-lhes, por via disso, uma nova vida e 
novos usos. São exemplos o Arquivo 
Municipal (Casa Tavares Gravato), a CO-
MUR-Museu Municipal (antigas instala-
ções da Fábrica de Conservas da Mur-
tosa), a Casa das Gerações – Biblioteca 
Municipal (antigos Paços do Concelho), 
a Oficina de Artes (antiga Escola Primá-
ria Pardelhas-Monte) e o edifício do 
Centro Recreativo Murtoense, a que se 
juntarão, futuramente, a Assembleia 
Theatro da Torreira e o Cine-Teatro da 
Murtosa.
“Reabilitar é positivo mas, só por si, não 
basta. É preciso que o edificado tenha vi-
da e sirva a comunidade, justificando o 
investimento na sua recuperação”. Nes-
tes pressupostos, estamos a criar, por 
via da reabilitação de edifícios com vo-

cação cultural, uma verdadeira rede, po-
linucleada, de equipamentos associa-
dos à formação artística para as crian-
ças e jovens do concelho. Pretende-se, 
desta forma, distribuir por um conjunto 
de espaços municipais reabilitados a 
panóplia de disciplinas artísticas, “espe-
cializando”, de certa forma, cada um 
dos imóveis, através da criação de con-
dições técnicas para o acolhimento das 
valências respetivas, a exemplo do que 
já acontece hoje com a Oficina de Artes, 
onde são dinamizadas aulas de pintura 
e música para as crianças do 1º ciclo, de 
forma gratuita.
Para além da sua vocação formativa, es-
tes são também espaços com grande 
apetência para o acolhimento de even-
tos culturais de vária índole, promovidos 
pelo Município e pelo dinâmico tecido 
associativo.

Um concelho amigo 
das pessoas e das famílias
As pessoas e o seu bem-estar são o foco 
e o objetivo fundamental da gestão mu-
nicipal. “Temos feito um esforço enorme 
na infraestruturação do nosso concelho, 
dotando-o de valências e serviços mo-
dernos e de qualidade”. Joaquim Baptis-
ta dá como exemplos a renovação do 
parque escolar, os equipamentos des-
portivos e de lazer, as infraestruturas 
de apoio à pesca profissional e, mais re-
centemente, o novo Centro de Saúde da 
Murtosa, que será inaugurado a breve 
trecho.
O autarca destaca ainda a estratégia de 
apoio as famílias, nomeadamente no 
que concerne ao percurso académico 
das crianças e jovens, do pré-escolar ao 
secundário, com mecanismos que vão 
do apoio financeiro à aquisição de ma-
nuais e material escolar às bolsas de 
estudo atribuídas a todos os alunos que 
frequentam o ensino secundário no 
concelho, passando pelos transportes 
escolares, refeições e atividades extra-
curriculares.  
“Queremos ser um concelho cada vez 
mais amigo das pessoas, promotor do 
bem-estar e da coesão social, condi-
ções fundamentais para um progresso 
harmonioso e sustentável”, concluiu 
Joaquim Baptista. 
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“TUDO NA MURTOSA SE CONJUGA A FAVOR  
DA BICICLETA, DA MORFOLOGIA TOTALMENTE 
PLANA ÀS CURTAS DISTÂNCIAS ENTRE  
OS AGLOMERADOS URBANOS”




