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Rio Maior
Salinas de Rio Maior, onde o sal nasce sem mar
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CARLOS SANTOS

► Aposta na educação e saúde
Numa primeira fase o Município recusou 
a competência da educação e avançou 
com uma reestruturação que lhe permi-
tisse enquadrar internamente as novas 
funções e desafios que advêm do diplo-
ma que enquadra esta reforma, tendo 
deliberado aceitar a competência no fi-
nal do mês de junho, até porque Isaura 
Morais considera que, na educação, a 
descentralização de competências só 
traz vantagens, “uma vez que quem está 
perto conhece melhor, decide e faz mais 
rápido e mais barato. O caminho faz-se 
caminhando e é para a excelência que 
trabalhamos”. 
A autarca reconhece que a questão fi-
nanceira será importante, contudo, 
também considera que esta será secun-
dária em Rio Maior, “perante todo o tra-
balho que está a ser realizado pelas es-
colas, pelos agrupamentos e pelos seus 
diretores. O Município só tinha que 
acompanhar esta expetativa e dinâmica 

depois de toda a estreita colaboração 
que foi construída”. Isaura Morais reve-
la que nas escolas do concelho já se tra-
balha em salas do futuro e com a flexibi-
lização dos horários curriculares. Além 
disso, as infraestruturas e equipamen-
tos escolares que existem também es-
tão completamente atualizados, “até 
mesmo nas freguesias mais rurais. Em 
Rio Maior, as crianças que vivem na ru-
ralidade têm as mesmas oportunidades 
daquelas que habitam nos meios urba-
nos. Falo das infraestruturas, dos currí-
culos, da oferta educativa, dos meios 
complementares como refeitório e bi-
bliotecas, as possibilidades são as mes-
mas”, assevera a edil. 
De acordo com Isaura Morais, a Escola 
Secundária Dr. Augusto César da Silva 
Ferreira, em Rio Maior, também tem de-
senvolvido uma série de inovações resul-
tantes do facto do concelho possuir um 
Centro de Alto Rendimento. “A Escola tem 
um projeto inovador: a Unidade de Apoio 
ao Alto Rendimento na Escola [UAARE] de 
Rio Maior. Esta é uma das quatro primei-
ras que surgiram em Portugal. Neste mo-
mento, este projeto envolve 34 alunos, 
nas mais diversas modalidades, sobretu-
do natação”. A autarca explica que “as 
UAARE são um projeto pedagógico que vi-
sa uma articulação eficaz entre a escola, 
os encarregados de educação, as federa-
ções desportivas e seus agentes e os mu-
nicípios, tendo por objetivo conciliar, com 
sucesso, a atividade escolar com a práti-
ca desportiva de alunos/atletas enqua-
drados no regime de alto rendimento ou 
seleções nacionais”. 
A autarca revela ainda que a escola se-
cundária, perante o aumento do número 

de migrantes provenientes da Índia e do 
Paquistão que se estão a fixar em Rio 
Maior, tomou a iniciativa de abrir três tur-
mas, com 30 alunos cada, para o ensino 
do português, estando já prevista a aber-

tura de duas novas turmas. “A nossa ta-
xa de desemprego está nos 3.2% e esta-
mos a necessitar de mão de obra, o que 
faz com que a vinda destes migrantes se-
ja uma mais-valia. Outrora Portugal foi 

Em entrevista ao Empresas+®, Isaura Morais, presidente 
da Câmara Municipal de Rio Maior, revela que a 

Autarquia aceitou apenas a competência da educação, 
neste processo de transferência de competências do 
Governo Central para os municípios, tendo recusado 

todos os restantes diplomas setoriais.

“Educação e cultura 
são o garante do futuro”

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

II

“A NOSSA TAXA DE DESEMPREGO ESTÁ NOS 3.2%  
E ESTAMOS A NECESSITAR DE MÃO DE OBRA, O QUE 
FAZ COM QUE A VINDA DESTES MIGRANTES SEJA 
UMA MAIS-VALIA. OUTRORA PORTUGAL FOI UM PAÍS 
DE MIGRANTES, POR ISSO, TEMOS A OBRIGAÇÃO DE 
RECEBER BEM ESTAS PESSOAS E DE TUDO FAZER 
PARA AS INTEGRAR NA SOCIEDADE PORTUGUESA”



um país de migrantes, por isso, temos a 
obrigação de receber bem estas pessoas 
e de tudo fazer para as integrar na socie-
dade portuguesa. Quando o diretor de 
uma escola avança, autonomamente, 
com uma iniciativa desta natureza, a Au-
tarquia só pode acompanhar e colaborar 
em todos os aspetos. Este é e será sem-
pre um trabalho de equipa, e juntos sere-
mos capazes de ir mais longe”, assegura 
a edil que completa: “O setor da educa-
ção tem transformado positivamente es-
ta cidade, desde a pré-primária até ao 
ensino superior, já que Rio Maior tem um 
pólo instalado do Politécnico de Santa-
rém, a Escola Superior de Rio Maior. 
Acredito que o património imaterial, no-
meadamente educação e cultura são o 
garante do futuro de um território, pelo 
que o nosso será promissor”.
Segundo a autarca do PSD, na saúde, 
apesar do Município ter recusado a com-
petência, tem chamado a si responsabili-
dades que seriam do Estado. “Já arranja-
mos residências para potenciar a fixação 
de médicos. Quando as habitações da 
Autarquia estão ocupadas, alugamos no-
vos espaços e assumimos todos os en-
cargos”. Para além disso, apesar dos ha-
bitantes urbanos do concelho estarem a 
25km do Hospital de Santarém, o mes-
mo não acontece com aqueles que vi-
vem nas freguesias mais longínquas e 
que são obrigados a percorrer outros 
25km. A edil explica que é por isso que a 
Autarquia cedeu ao Agrupamento de 
Centros de Saúde da Lezíria do Tejo duas 
unidades de cuidados na comunidade, 
que prestam serviço exclusivo no conce-
lho de Rio Maior. “Estas são unidades 
móveis que prestam cuidados de saúde 
e apoio psicológico e social de âmbito 

domiciliário e comunitário, essencial-
mente a pessoas, famílias e grupos mais 
vulneráveis em situação de maior risco 
ou dependência física e funcional ou 
doença que requeiram acompanhamen-
to próximo, e atuam na educação para a 
saúde, na integração em redes de apoio 
à família e na implementação de unida-
des móveis de intervenção”. Isaura Mo-
rais afirma ainda que, quanto ao Centro 
de Saúde local, assumiu um compromis-
so com a ARS de Lisboa e Vale do Tejo. 
“Eles fazem todas as intervenções ne-
cessárias no interior do edifício e  
nós responsabilizamo-nos pela zona en-

volvente”. Este é um investimento da  
Autarquia na ordem dos 70 mil euros. 
Quanto à recusa da competência, a au-
tarca explica que o problema é que “fize-
mos o levantamento dos encargos 
anuais e o valor que o Estado propôs era 
manifestamente insuficiente para as ne-
cessidades, daí que a resposta tenha si-
do negativa. Os municípios não querem 
ter qualquer vantagem financeira com as 
competências que aceitam, mas tam-
bém não podem assumir acordos que 
nos comprometem financeiramente e 
que nos impedirão de responder afirma-
tivamente àquelas que já eram as nos-

sas competências, tudo porque estamos 
a tentar responder às novas”. 
Por fim, a edil avança que socialmente o 
papel da Autarquia tem sido muito inter-
ventivo, sobretudo nos apoios às institui-
ções particulares de solidariedade social 
locais. “Também criámos um Fundo Mu-
nicipal de Emergência Social que é geri-
do por uma entidade escolhida pelo 
CLAS - Conselho Local de Ação Social e 
que serve para acorrer a situações de 
emergência imediata. A nossa rede so-
cial trabalha em parceria e as respostas 
não se duplicam o que faz com que con-
sigamos ajudar quem efetivamente ne-
cessita”, conclui Isaura Morais.  

III

De saída, mas com 
Rio Maior no coração
Brevemente, Isaura Morais vai dei-
xar de ser presidente da Câmara de 
Rio Maior porque é cabeça de lista 
do PSD pelo círculo de Santarém 
às eleições legislativas de outu-
bro próximo, o que lhe vai garantir  
assento na Assembleia da Repú-
blica como deputada na próxima 
legislatura. Com a saída anunciada 
da autarca, a meio do seu terceiro 
e último mandato, sobe ao poder  
o seu vice-presidente, Filipe Santa-
na Dias. 
Quando se aproxima o momento 
da despedida, Isaura Morais dei-
xa uma mensagem emocionada: 
“Os melhores anos que tive foram 
aqueles em que estive à frente dos 
destinos desta Autarquia e des-
ta comunidade e isso é algo que 
tenho que agradecer a todos os 
riomaiorenses. Sempre trilhei este 
caminho com espírito de missão e 
de responsabilidade, para além de 
muito bom senso e de algum sen-
tido de humor. Procuro exercer o 
serviço público com proximidade. 
O meu pensamento, brevemente, 
será mais distrital e regional, mas 
Rio Maio está e estará sempre na 
minha cabeça e no meu coração”.

“JÁ ARRANJAMOS RESIDÊNCIAS PARA  
POTENCIAR A FIXAÇÃO DE MÉDICOS. QUANDO  
AS HABITAÇÕES DA AUTARQUIA ESTÃO OCUPADAS, 
ALUGAMOS NOVOS ESPAÇOS E ASSUMIMOS  
TODOS OS ENCARGOS”



CARLOS SANTOS

► José Bernardo Nunes, presidente da 
Câmara Municipal do Cadaval, afirma ser 
favorável à descentralização de compe-
tências “desde que daí resulte um me-
lhor funcionamento das instituições e 
dos serviços que estão ao dispor dos mu-
nícipes isto porque, independentemente 
da forma, o nosso objetivo é prestarmos 
um serviço cada vez melhor à população. 
Basicamente, é para isso que servem as 
câmaras municipais”. Assim, o autarca 
reitera que se o objetivo da transferência 
de competências do Estado para os mu-
nicípios for melhorar a vida dos muníci-
pes, está disponível para aceitar. Apesar 
disso, José Bernardo Nunes aponta ainda 
algumas dúvidas em relação a todo o pro-
cesso. “A questão preponderante que se 
coloca é saber se a transferência de com-
petências vem acompanhada pela respe-
tiva compensação financeira, por forma a 

que a Câmara Municipal passe a ser a 
responsável pela prestação do serviço, 
sem ficar muito prejudicada no seu orça-
mento, fruto dos custos que alguns servi-
ços atingem”. 
Apesar de perceber a sua pertinência, Jo-
sé Bernardo Nunes defende que todo es-
te processo “deveria ter sido mapeado e 
quantificado atempadamente, sendo que 
o Governo devia ter envolvido os municí-
pios como parte da solução e não devia 
encarar as autarquias como opositores.  
É importante salientar que todos os en-
volvidos concordam com os pressupos-
tos do processo, a diferença está na 
quantificação da realidade”. O edil asse-
gura que o que está em questão não são 
os projetos que tem para o futuro do Ca-
daval, mas aquilo que o Governo gasta no 
presente com estas competências.  As-
sim, para José Bernardo Nunes, este pro-
cesso devia ter sido levado a cabo em 
duas fases. “Primeiro o Governo reunia 
com os municípios e apresentava os 
pressupostos de toda esta mudança e só 
depois seria discutida a sua operacionali-
zação, nomeadamente, os envelopes fi-
nanceiros envolvidos em cada município. 
As contas não podem estar erradas nas 
308 autarquias, isto não é possível”. O 
edil mostra-se ainda mais descontente 
porque assegura que todas estas ques-
tões podiam ter sido evitadas. “Era preci-
so calma e fazer as coisas com tempo e 
planeamento, chamando os municípios 
para a discussão. Somos quem está mais 
próximo das pessoas, por isso, conhece-
mos bem as suas necessidades e an-

seios, pelo que devíamos ter sido mais 
envolvidos em todo o processo”.
O autarca assevera que também vale a 
pena analisar os timings definidos para a 
operacionalização deste processo, no-
meadamente o tempo que as autarquias 
têm disponível para poderem informar se 
aceitam ou rejeitam esta transferência 
de competências. “A apresentação da 

medida aos municípios e a sua posterior 
colocação no terreno foi muito apressa-
da, o que resultou num processo despre-
parado e realizado sem o devido cuidado. 
Ainda hoje estamos a lidar com mapas fi-
nanceiros que não correspondem à nos-
sa realidade, mesmo depois de já termos 
realizado várias reuniões com o Poder 
Central. Assim, os processos continuam 

A cumprir o segundo mandato como presidente da Câmara 
Municipal do Cadaval, José Bernardo Nunes conhece bem o 

concelho e trabalha afincadamente para responder 
afirmativamente aos anseios de todos os cadavalenses. À frente 

dos destinos da Autarquia desde 2013, o autarca prepara-se agora 
para mais um desafio: a transferência de competências do 

Governo Central para os municípios. 

“Envolver os municípios 
como parte da solução”

MUNICÍPIO DO CADAVAL

José Bernardo Nunes
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por fechar quando as decisões para 
2020 já deviam estar tomadas. Contudo 
como é que isso seria possível, se as 
questões relacionadas com 2019 conti-
nuam por resolver? Na minha opinião es-
te cronograma não faz qualquer sentido”. 
As autarquias e entidades intermunici-
pais que não quiserem assumir, em 
2019, as competências dos decretos se-
toriais publicados terão de o comunicar à 
Direção-Geral das Autarquias Locais 
(DGAL), no prazo de 60 dias após a res-
petiva data da publicação e entrada em 
vigor, após decisão dos respetivos órgãos 
deliberativos.
Até ao momento, o Governo liderado por 
António Costa aprovou 21 diplomas seto-
riais no âmbito da lei-quadro da transfe-
rência de competências para autarquias 
e entidades intermunicipais - num proces-
so gradual de descentralização entre 
2019 e 2021. Falta ainda aprovar o de-
creto de novas atribuições das freguesias. 
Os 15 diplomas setoriais já publicados 
abrangem a transferência de competên-
cias para as autarquias, nas praias, jogos 
de fortuna ou azar, vias de comunicação, 
atendimento ao cidadão, habitação, patri-
mónio, estacionamento público, bombei-
ros voluntários e justiça, cultura, proteção 
e saúde animal e segurança dos alimen-
tos, e, para as entidades intermunicipais, 
a promoção turística e fundos europeus e 

captação de investimento. Tanto para as 
autarquias, como para as comunidades 
intermunicipais, também vão ser transfe-
ridas as competências na saúde e na edu-
cação, sendo que as entidades intermuni-

cipais podem ainda assumir novas atri-
buições no apoio a bombeiros voluntários 
e justiça, enquanto as freguesias também 
podem receber responsabilidades no 
atendimento ao cidadão.

Competências desfasadas 
da realidade
O Município do Cadaval recusou, por una-
nimidade, aceitar, este ano, as competên-
cias a transferir do Estado na área da Edu-
cação, ainda que José Bernardo Nunes 
afirme estar disponível para o fazer no fu-
turo. “O que acontece é que, neste mo-
mento, ainda não dispomos de todos os 
dados. Assim, como poderíamos avançar 
e planear o próximo ano letivo, tendo tão 
pouco tempo útil disponível? Continuo a 
afirmar que, desde que a mudança repre-
sente maior qualidade nos serviços que 
prestamos aos nossos munícipes, aceita-
mos”. O autarca assegura que, na educa-
ção, o Município terá que realizar um le-
vantamento exaustivo das necessidades e 
dos custos associados ao serviço presta-
do, “uma vez que, como mencionado, os 
mapas que nos enviaram estão longe de 
corresponder à nossa realidade. Assim, 
contestámos e estamos à espera que rea-
valiem a situação. Queremos apenas que 
nos transfiram o valor que gastavam”. Jo-
sé Bernardo Nunes tem consciência que 
mesmo esse valor não será suficiente pa-
ra operacionalizar aquele que é o seu pro-
jeto para o Município neste setor, isto por-
que “queremos fazer mais e melhor, pelo 
que teremos de realizar investimento pró-
prio e estamos disponíveis para o fazer, 
até porque iremos contratar mais pessoal 
para suprir necessidades existentes e já 
identificadas. Falamos talvez de mais 12 
pessoas que terão de ser pagas com o or-
çamento municipal. Contudo, não esta-
mos disponíveis para receber verbas ain-
da inferiores num serviço que já não é de 
qualidade”. 
A posição da Autarquia do Cadaval em re-
lação à competência que tutela a saúde é 
muito semelhante, “ainda que a dimen-
são do problema seja menor, já que a 
transferência de mão de obra prevista se-
rá muito menor, pelo que os maiores cus-

V

“O QUE ACONTECE É QUE, NESTE MOMENTO, AINDA 
NÃO DISPOMOS DE TODOS OS DADOS. ASSIM, 
COMO PODERÍAMOS AVANÇAR E PLANEAR  
O PRÓXIMO ANO LETIVO, TENDO TÃO POUCO  
TEMPO ÚTIL DISPONÍVEL?”



tos que vamos suportar vão estar ligados 
às despesas correntes, como água, eletri-
cidade e consumíveis”, revela o autarca 
que advoga que, também aqui, “o mapa 
que apresentaram estava completamen-
te desfasado da realidade, o que não faz 
qualquer sentido”.
Já no que concerne à proteção animal, o 
Município do Cadaval conta com a colabo-
ração de um veterinário sendo que, neste 
momento, também está ainda a construir 
um canil e gatil, estrutura intermunicipal 
que funcionará em parceria com o municí-
pio do Bombarral e “que se constituirá co-
mo uma importante mais-valia”. Segundo 
o edil, este é um projeto orçado em 800 
mil euros, 400 mil resultantes de investi-
mento do Município do Cadaval. Apesar de 
tudo isto, o problema é que, “mais uma 
vez, a transferência de uma competência 
complexa e de suma importância como 
esta não foi devidamente pensada e estru-
turada atempadamente”, revela José Ber-
nardo Nunes, explicando porquê: “Os ma-
tadouros de codornizes, por exemplo, não 
pagam qualquer taxa, apesar de necessi-
tarem de múltiplos serviços e diversas ho-
ras de trabalho de um veterinário. Neste 
caso quem é que vai suportar os custos 
dos honorários? Em contrapartida, os ma-
tadouros de porcos pagam taxas elevadas 
e são, por isso, perfeitamente capazes de 
pagar o serviço, ainda mais porque as ho-
ras despendidas são bem menores. Assim 
urge regulamentar e uniformizar todas es-
tas questões a nível nacional, tudo para 
que alguns municípios não fiquem muito 
prejudicados e outros altamente benefi-
ciados”. 
O autarca advoga ainda que, nesta maté-
ria, são necessários esclarecimentos adi-
cionais, nomeadamente sobre quais as 
competências que estão ligadas ao bem-
-estar animal. “O que é que, efetivamen-
te, temos que tutelar e gerir? Por exem-
plo, quem suporta os custos da alimenta-

ção dos animais errantes? O valor que 
despendemos para a construção do canil 
não chega para alimentarmos e cuidar-
mos de 20% dos animais que temos. Co-
mo vamos pagar a alimentação e os cui-
dados dos restantes 80%? Além disso 
quanto é que isso custará ao erário públi-
co?  E não está aqui em causa o amor 
que tenho pelos animais. Contudo, julgo 
importante perceber estas questões. A 
construção do Centro de Saúde do Cada-

val ficou mais barata que a do abrigo pa-
ra os animais”. 
José Bernardo Nunes revela ainda que o 
Município do Cadaval recusou a compe-
tência da cultura porque “esta não tinha 
o respetivo envelope financeiro. Não po-
demos aceitar nenhuma competência 
enquanto não percebermos o que é ex-
pectável e o que é que esperam que faça-
mos em cada situação. É por isso que 
também não aceitamos a competência 

do estacionamento. O Município não dis-
põe de estacionamento pago, pelo que 
não faz qualquer sentido aceitarmos”.

Cadaval rumo ao futuro
A cumprir o segundo mandato como pre-
sidente da Câmara Municipal do Cada-
val, José Bernardo Nunes ambiciona 
continuar a trabalhar em prol do conce-
lho que tão bem conhece e que o viu 
crescer. “Como esta é uma autarquia pe-
quena e com parcos recursos, sabemos 
que, para conseguirmos realizar obras 
estruturantes, temos de recorrer a fun-
dos comunitários, uma vez que os proje-
tos são comparticipados a 85 ou 95%, 
importante mais-valia à qual não pode-
mos ficar alheios”. Esta ajuda assume 
suma importância porque o autarca re-
ge a sua ação com base em dez linhas 
de ação orientadoras que tem para o 
Município do Cadaval, entre elas: conti-
nuar a apostar na conservação da rede 
viária municipal e infraestruturas de 
apoio; apostar no Programa de Revitali-
zação Urbana das Aldeias (arranjo urba-
nístico dos principais largos e praças); 
apostar na melhoria dos cuidados de 
saúde à população (pugnar pelo reforço 
dos meios humanos e infraestruturas, 
nomeadamente, o novo Centro de Saú-
de do Cadaval e Unidade Móvel de Saú-
de); apostar no desenvolvimento econó-
mico através da criação de condições de 
atratividade para iniciativas empresa-
riais de investimento, premiando o em-
preendedorismo local; apostar na dina-
mização e diversificação do setor agríco-
la, do agroturismo e indústrias de trans-
formação e valorização dos produtos lo-
cais, através de parcerias, criando opor-
tunidades de emprego diversificadas; 
criar apoios e incentivos sociais que vi-
sem a promoção da coesão social e ter-
ritorial do concelho; apoiar e promover a 
atividade desportiva e potenciar as in-
fraestruturas existentes, promovendo a 
competitividade e o desenvolvimento da 
prática desportiva; apostar numa cultu-
ra ambiental de proteção e valorização 
dos recursos naturais da região; reforçar 
a identidade do município e da chamada 
“Marca Cadaval”, enquanto destino pri-
vilegiado para o investimento e fixação 
de pessoas, enquanto território rural de 
excelência; e, por fim, apostar na educa-
ção enquanto desígnio municipal, refor-
çando a articulação entre os vários res-
ponsáveis da comunidade escolar, com 
vista a introduzir uma cultura local de 
sucesso escolar.  

VI

“COMO ESTA É UMA AUTARQUIA PEQUENA 
E COM PARCOS RECURSOS, SABEMOS QUE, 
PARA CONSEGUIRMOS REALIZAR OBRAS 
ESTRUTURANTES, TEMOS DE RECORRER A 
FUNDOS COMUNITÁRIOS, UMA VEZ QUE OS 
PROJETOS SÃO COMPARTICIPADOS A 85  
OU 95%, IMPORTANTE MAIS-VALIA À QUAL  
NÃO PODEMOS FICAR ALHEIOS”



CARLOS SANTOS

► “Enquanto autarca, sempre defendi a 
descentralização de competências, pelo 
que foi com muita expetativa que aguar-
dei que todo este processo se concreti-
zasse”, revela Fernanda Asseiceira, presi-
dente da Câmara Municipal de Alcanena. 
A autarca garante que avalia a transfe-
rência de competências que está em cur-
so de forma tranquila. “Sei que este é um 
processo em construção que irá evoluir 
positivamente, a cada novo dia que pas-
sa”. Apesar disso, a edil admite que, do 
ponto de vista da diversidade de áreas, 
“a medida foi mais além do que seria ex-
petável, face ao que se previa inicialmen-
te. O Governo avançou com a descentrali-
zação de serviços nas mais diversas 
áreas, num total de 16 diplomas já publi-
cados. As áreas de intervenção também 
são as mais díspares e vão desde as 
praias, sejam elas marítimas, fluviais ou 
lacustres, até à autorização de explora-

ção dos jogos de fortuna ou azar e outras 
formas de jogo, passando pela promoção 
turística, estacionamento público e habi-
tação, entre muitas outras”. 
A autarca defende, ainda, que todos os 
processos são dinâmicos e que devem ser 
devidamente avaliados, antes de uma to-
mada de decisão e em contínuo. “Assim, 
tive o cuidado de analisar todos os decre-
tos-lei, à medida que estes eram publica-
dos e, depois, tive o cuidado de criar gru-
pos de trabalho, na própria Autarquia, pa-
ra análise de cada uma das áreas. Estes 
grupos são responsáveis tanto pela análi-
se como agora pela implementação, no 
terreno, de cada uma destas medidas”. 
Apesar de otimista, a edil tem consciência 
que este processo trará também alguns 
desafios. “Temos consciência que estas 
novas competências vão implicar, forçosa-
mente, um reforço do nosso quadro de 
pessoal, em algumas áreas. Noutras, con-
seguiremos cumprir com o estabelecido 
com os recursos humanos existentes”. Es-
te é um desafio ainda maior, tendo em 
conta que, em 2011, o Município enfren-
tou um processo de saneamento financei-
ro que ficou concluído em 2018. “Este fac-
to impediu-nos de contratar recursos hu-
manos durante todo esse período, razão 
pela qual já estava previsto algum aumen-
to do nosso quadro de pessoal, que agora 
se está a concretizar”. 
Em relação a alguma polémica em que 
este processo está envolto, Fernanda As-
seiceira considera que cada município 
“deve tomar uma decisão em consciên-
cia, tendo em conta a sua própria realida-
de e dimensão, até porque nem todas as 

Em entrevista ao Empresas+®, Fernanda Asseiceira, 
presidente da Câmara Municipal de Alcanena, revela 

que sempre defendeu a descentralização de 
competências. Por isso, a autarca está otimista e 

considera que o processo de transferência de 
competências do Estado para os municípios “está em 

construção e irá evoluir de forma positiva, em 
articulação e diálogo”.

“Este é um processo em 
construção que irá evoluir”

MUNICÍPIO DE ALCANENA

Fernanda Asseiceira
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competências fazem sentido em todos os 
municípios. Por exemplo, nem todos têm 
praias, estacionamento pago ou patrimó-
nio imobiliário público sem utilização”. A 
autarca é perentória: “Ou tomamos esta 
decisão voluntariamente, em 2019 ou 
2020, ou esta será tomada obrigatoria-
mente em 2021. O que acontece é que 
2021 é ano de eleições autárquicas, por 
isso, quem fosse eleito em outubro arris-
cava-se a ter que lidar com diversos diplo-
mas de implementação obrigatória, sem 
qualquer trabalho preparatório realizado, 
o que me parece não fazer qualquer sen-
tido. Assim, consideramos prudente, em 
2019 ou em 2020, aceitar e consolidar, 
fazendo com que, em 2021, todos os pro-
cessos já estejam plenamente imple-
mentados. Quero facilitar o trabalho de 
quem me vier suceder e nunca complicar, 
é esse o meu dever. Não tenho como 
princípio adiar decisões importantes”.  

Competências em Alcanena
Assim, olhando concretamente para Al-
canena, a autarca advoga que muitas 
das competências legisladas não são de 
grande complexidade, daí que o Municí-
pio as tenha já aceite. “Por exemplo, 
possuímos uma praia fluvial, contudo 
esta ainda não está classificada como 
zona balnear, pelo que a aceitação des-
ta competência não comporta qualquer 
constrangimento para o Município”, ex-
plica a edil. 
Quanto aos jogos de fortuna ou azar e ou-
tras formas de jogo, Fernanda Asseiceira 
advoga, por exemplo, que, desde que os 
governos civis foram extintos, todas as 
associações, coletividades, comissões 
de festas foram vendendo as suas rifas 
“sem enquadramento legal. Além disso, 
no concelho, não existem casinos ou ou-
tro tipo de estruturas semelhantes, pelo 
que consideramos que a atribuição des-
sa competência à Câmara Municipal faci-
litará a vida às associações e à comuni-

dade em geral, ao mesmo tempo que vai 
regulamentar devidamente este tipo de 
atividades. Assim, também aqui não en-
contramos qualquer ponto negativo na 
sua aceitação”.
No que concerne ao estacionamento pa-
go, a autarca revela que este não existe 
no concelho, sendo que todo o estacio-
namento existente é livre e controlado 
pela Guarda Nacional Republicana local, 
em termos da legislação em vigor. “Mes-
mo agora, com esta alteração ao nível 
da tutela da competência, é possível 
que continuemos a articular com a GNR, 
desde que esta parceria esteja devida-
mente protocolada. Nesse caso, as re-
ceitas serão partilhadas, o que será 
uma mais-valia para ambas as partes”, 
completa a edil. 
Quanto à competência que tutela a prote-
ção e saúde animal e segurança dos ali-
mentos, segundo Fernanda Asseiceira 
esta veio permitir que o Município possa 

ter outro tipo de responsabilidade nesta 
matéria, “o que nos apraz registar. Já 
olhávamos para esta área com alguma 
preocupação, até porque não tínhamos, 
à presente data, um veterinário munici-
pal ao nosso serviço, tal como acontece 
em muitos municípios em Portugal, sen-
do a entidade responsável por esta situa-
ção a DGAV - Direção Geral de Alimenta-
ção e Veterinária. Os profissionais com 
responsabilidades de veterinário não têm 
conseguido dar uma resposta efetiva a 
todas as situações, o que era humana-
mente impossível, uma vez que, não con-
seguem estar em todo o lado ao mesmo 
tempo, nomeadamente, a presença no 
Município não era a suficiente”. Assim, lo-
go num primeiro momento, “até porque 
estávamos preocupados com o estado 
atual das coisas”, a Autarquia procedeu à 
contratação de um veterinário, através 
de um regime de prestação de serviços. A 
autarca admite que esta é uma despesa 
extra para o Município, contudo também 
considera que o serviço que estava a ser 
prestado aos munícipes “não nos satisfa-
zia e não nos deixava tranquilizados, até 
porque estamos a falar de segurança ali-
mentar e de saúde pública”. 
O Município de Alcanena também inte-
gra um canil/gatil intermunicipal junta-
mente com os municípios de Vila Nova 
da Barquinha, Torres Novas e Entronca-
mento. “Com a contratação de mais um 
veterinário pelo canil/gatil, que está pre-
vista ocorrer, poderão passar estes ser-
viços para os veterinários do canil/gatil. 
Claro que esta despesa terá que ser re-
partida entre todos os municípios envol-
vidos, contudo, para já, avançámos e va-
mos analisar como corre e quais as ne-
cessidades ainda a suprir, o que nos 
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permitirá fornecer uma resposta de ain-
da maior qualidade, no futuro”. 
Quanto ao património imobiliário público 
sem utilização existente no concelho, 
segundo a edil, neste momento, o Muni-
cípio ainda está a mapear todas as si-
tuações. “Conhecíamos algumas, en-
quanto que outras eram completamente 
desconhecidas, pelo que esta é uma 
competência aceite, mas cuja operacio-
nalização ainda não está em curso, em 
termos de identificação do património 
existente”. 

Áreas mais sensíveis
“Devo confessar, contudo, que, sempre 
que a questão da descentralização era 
abordada, as áreas que mais nos preo-
cupavam eram a social, a saúde e, parti-
cularmente, a educação. Era a operacio-
nalização destas que aguardávamos 
com maior expetativa”, admite a autar-
ca, que explica: “tanto na educação co-
mo na saúde, temos estado a analisar 
as verbas que o Governo Central preten-
de transferir, uma vez que esses valores 
devem ser confirmados, por forma a as-
segurar que não existem discrepâncias”. 
Apesar disso, a edil esclarece, ainda, 
que tem consciência que as competên-
cias que envolvem a manutenção de edi-
fícios “são sempre de difícil quantifica-
ção e nivelação para um teto máximo 
que nos permita ficar com uma folga or-
çamental, que nos possibilite enfrentar, 
a curto ou a médio prazo, problemas 
mais complicados. Temos a consciência 
de que pode haver o risco de receber-
mos um valor abaixo do que é necessá-
rio, o que deve ser evitado, no caso de 
passar a ser o Município a ter que asse-
gurar as necessidades e a manutenção, 
que são regulares”.
No que concerne à educação, esta é a 
competência que merece a maior aten-
ção do Município, assim como uma arti-
culação mais cuidada com o respetivo 
Ministério. Apesar disso, Fernanda Assei-
ceira relembra que “ainda antes deste 

processo ser iniciado, já todos os municí-
pios detinham competências na área da 
educação, no pré-escolar e primeiro ciclo 
e alguns já com competências noutros ci-
clos, o que faz com que as realidades se-
jam já muito díspares de município para 
município”. No caso de Alcanena, a Au-
tarquia também é já a responsável pela 
gestão e manutenção dos equipamentos 
do pré-escolar e primeiro ciclo. 

A autarca advoga que “se, por um lado, 
esta é uma área à qual não podemos ser 
alheios, enquanto autarcas, pela sua im-
portância na sociedade, por outro, sabe-
mos que a aceitação desta competência 
irá trazer um aumento da despesa. Con-
tudo, também defendemos que, em mui-
tos casos, esta transferência fará com 
que as crianças passem a usufruir de 
melhores condições e de um serviço de 

maior qualidade. Os municípios estão 
próximos das pessoas, conhecem as 
realidades, pelo que têm outra sensibili-
dade para a resolução dos seus proble-
mas. Além disso, no caso de situações 
urgentes, esta proximidade e o facto de 
os municípios tutelarem esta competên-
cia vai, forçosamente, significar maior 
celeridade na sua resolução”. 
Com este processo, o Município também 
vai assumir a gestão dos assistentes 
operacionais e dos assistentes técnicos 
da educação. A edil considera que não 
serão necessárias grandes contratações 
e explica porquê: “Os agrupamentos já 
têm as suas equipas formadas e o pró-
prio Município já tem assistentes opera-
cionais a trabalhar nas escolas, pelo 
que agora precisamos, sobretudo, de 
realizar uma nova avaliação para garan-
tirmos que todas as situações estão 
acauteladas, sobretudo porque estamos 
a reorganizar a nossa rede escolar, fruto 
da construção de um novo centro esco-
lar em Alcanena”. Este equipamento de-
verá ser inaugurado em janeiro do próxi-
mo ano e, para além disso, a Autarquia 
também vai avançar com a criação de 
um novo centro escolar em Minde. 
No caso da saúde, de acordo com a au-
tarca, transitam apenas para a esfera do 
Município os assistentes operacionais e 
a gestão e manutenção das instalações. 
“Também aqui, os valores a transferir 
estão a ser alvo de análise, no sentido 
de percebermos se serão suficientes pa-
ra fazer face às despesas, nomeada-
mente, a remuneração dos trabalhado-
res e restantes despesas correntes, sen-
do que solicitamos alguns ajustes de 
despesas efetivas, que não estavam a 
ser contabilizadas. O nosso centro de 
saúde, na sede de concelho, tem boas 
condições, não se perspetivando a ne-
cessidade de construção de novos edifí-
cios, pelo que deveremos apenas acau-
telar a manutenção do existente e essas 
verbas estão contempladas”, conclui 
Fernanda Asseiceira.  
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CARLOS SANTOS

► A Autarquia de Barrancos recusou a 
transferência de todas as competências 
já legisladas do Governo Central para os 
municípios. No documento aprovado na 
Assembleia Municipal, o município justifi-
ca a decisão com a “insuficiente clarifica-
ção sobre as novas competências” e com 
o facto de “não serem conhecidos os 
montantes que o Governo transferirá” pa-
ra os municípios as poderem exercer. De 
acordo com João Nunes, presidente da 
Câmara Municipal de Barrancos, esta 
questão da transferência de competên-
cias “esteve sempre envolta numa nebu-
losa, o que fez com que tenhamos decidi-
do, enquanto Executivo, recusar essa 
mesma transferência enquanto não sou-
bermos exatamente tudo aquilo que esta 
questão envolve e enquanto todas as dú-
vidas não estiverem esclarecidas. A ver-
dade é que os diplomas que foram sendo 
publicados não eram muito claros, sobre-
tudo no que diz respeito às compensa-
ções em competências que implicam 
gastos significativos”. Para o autarca não 

faz qualquer sentido a Autarquia assumir 
uma maior despesa “quando já enfrenta-
mos grandes dificuldades na concretiza-
ção dos nossos objetivos, mercê o orça-
mento pequeno que temos. A nossa deci-
são não é contra ninguém, é apenas uma 
defesa do interesse de todos os barran-
quenhos”, assegura o edil. 
Apesar da recusa, João Nunes reconhece 
que estas são competências que funcio-
narão melhor quando geridas localmen-
te, perto das pessoas, contudo, para isso, 
“precisamos do respetivo conforto finan-
ceiro, sob pena de agravarmos a situação 
económica da Autarquia. Além disso exis-
tem competências que não fazem qual-
quer sentido serem delegadas para um 
Município como Barrancos”. O autarca dá 
como exemplo as praias e o estaciona-
mento. “Não existe qualquer praia no 
concelho, por isso não faz qualquer senti-
do que essa competência nos seja trans-
ferida. O mesmo acontece com o estacio-
namento, uma vez que o Município não 
dispõe de estacionamento pago”, reitera.

Muitos problemas 
para resolver
O edil reconhece que um dos maiores pro-
blemas do concelho é o estado das vias 
de comunicação. “Já no passado foi trans-
ferida para a autarquia a gestão de peque-
nos troços, sem que nunca tenha sido as-
segurada a transferência de verbas. Agora 
a legislação volta a mudar e, além das vias 
de acesso que querem que passemos a 
explorar, temos aqui diversos troços den-
tro do perímetro urbano a precisar urgen-
temente de obras de beneficiação. O pro-
blema é que a nossa localização geográfi-
ca é sui generis, estamos longe de tudo e 
dos principais centros de decisão. Além 

disso, muitas das nossas acessibilidades 
estão em péssimo estado. É enorme a di-
ferença na qualidade das vias viárias en-
tre o lado português e o espanhol e acho 
que merecíamos outro tipo de atenção por 
parte do Governo Central”. 
Para o autarca, o estado degradado das 
vias de comunicação é, em parte, o motivo 
pelo qual não tem sido possível captar in-
vestimento e conseguir a instalação de 
empresas no Município. “Sem acessibili-
dades nada disso é possível. O mesmo 
acontece com os turistas. Mesmo que se-
jam muito bem recebidos e que o conce-
lho esteja repleto de belezas e mais-valias 
gastronómicas, paisagísticas e de muito 
calor humano, nunca vão recomendar a 
vinda a outras pessoas, mercê o suplício 
que sofrem para aqui chegar. O país não 
pode continuar impávido e sereno a assis-
tir a este sangrar do Interior que todos os 

dias perde filhos da terra para o Litoral. Ur-
ge tomar medidas que acabem com esta 
situação e que façam com que as pessoas 
se comecem a fixar nos seus concelhos de 
origem. É preciso apoiar mais o Interior do 
país”, assevera João Nunes.

A cumprir o primeiro mandato como presidente da Câmara Municipal de Barrancos, João 
Nunes, reitera que o Governo Central tem que apoiar mais o Interior do País como forma de 

combater a desertificação. Quanto à transferência de competências do Governo Central para 
os municípios, o autarca aguarda por mais esclarecimentos, nomeadamente no que 

concerne às compensações financeiras, antes de poder aceitar.

“É preciso apoiar mais 
o Interior do País”

MUNICÍPIO DE BARRANCOS

João Nunes
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Contudo, no decorrer do seu primeiro 
mandato, o edil também já conseguiu al-
gumas vitórias. “Devo enaltecer a parce-
ria que realizámos com as Águas do Alen-
tejo e que hoje nos permite estar confian-
tes quanto ao fornecimento de água em 
quantidade e em qualidade em todo o 
concelho, fator ainda mais importante 
tendo em conta as alterações climáticas 
que são uma constante. São questões 
como esta que interferem com a qualida-
de de vida dos cidadãos que nos importa 
resolver e nas quais trabalhamos diária e 
incessantemente”. 
No que concerne à habitação social, 
João Nunes garante que esta não existe 
no concelho. “Barrancos tem é muitas 
habitações particulares degradadas a 
necessitar de recuperação. Já contactá-
mos os proprietários, mas estes tam-
bém não têm meios para proceder às 
obras necessárias. Aqui sim seria inte-
ressante que se conseguissem criar me-

canismos de financiamento. Mesmo 
que, tal como a lei prevê, estes imóveis, 
em última instância se tornem proprie-
dade da Autarquia, a verdade é que de-
pois também não teremos os recursos 
necessários para proceder à sua recu-
peração”, afirma o edil. 
No que diz respeito ao património edifica-
do e devoluto propriedade do Estado, o 
autarca refere que não existe nada a re-
gistar em Barrancos, sendo que as esco-
las e as antigas casas dos guardas flores-
tais já pertencem à Autarquia. “Estamos 
é a tentar junto de todas as entidades 
conseguir as verbas necessárias para a 
requalificação do Castelo de Noudar, si-
tuação para a qual ainda não consegui-
mos resolução. Apesar deste ser um mo-
numento nacional ainda não recebemos 
qualquer comparticipação estatal e é 
complicado para o Município avançar so-
zinho para uma obra desta envergadura”, 
defende. 

A educação e a saúde
De acordo com o autarca, a competência 
da educação, por exemplo, prevê a trans-
ferência de uma série de pessoas para os 
quadros de pessoal da Autarquia, o que 
vai criar uma nova necessidade. “Perante 
esta nova realidade teremos que ter ao 
nosso dispor pessoas capazes de faze-
rem a ponte entre a Autarquia e as esco-
las, solução que, neste momento, não 
dispomos”. Assim, perante este facto, o 
Município fez uma contraproposta ao Go-
verno Central sensibilizando-o para o fac-
to de precisar de contratar quadros que 
possam desempenhar estas funções, ou 
seja um ou dois técnicos superiores. “Es-
ta nova realidade também obriga a um 
reajuste ao nível das verbas a transferir, 
uma vez que as anteriormente definidas 
não contemplavam estas mais-valias. Fi-
zemos as nossas contas e queremos ter 
a certeza de que fazemos uma gestão se-
gura e ponderada de todos os gastos, pe-
lo que concluímos que o valor definido 
não seria suficiente. A resposta que re-
cebemos recentemente, infelizmente, 
foi negativa, o que faz com que, nestas 
condições, tenhamos que recusar a 
transferência desta competência”, expli-
ca o autarca. 

Castelo de Noudar

Vista do Castelo de Noudar Noudar Sul-Este
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Para João Nunes, a transferência da com-
petência da saúde é ainda mais comple-
xa, uma vez que Barrancos dispõe ape-
nas dos serviços de um médico a tempo 
inteiro, “que labora em horário de função 
pública. Assim, para podermos oferecer 
aos nossos munícipes os serviços de um 
médico ao fim de semana, esse custo 
tem que ser suportado pela Câmara Mu-
nicipal, tudo para que possamos oferecer 
a todos os barranquenhos um serviço 
com o mínimo de qualidade”. O autarca 
garante que já partilhou estas nossas 
preocupações e reservas às várias enti-
dades competentes, contudo, “a respos-
ta que temos por parte do Governo é 
que, em termos de rácio, estamos muito 
bem. Eu percebo que um médico, num 
centro urbano com duas mil pessoas, 
onde existam hospitais e outros serviços 
de apoio, seja suficiente. Porém, na nos-
sa realidade é completamente diferente. 
Aqui, uma simples sutura, pode ter que 
ser feita a 50km de distância e ficamos 
sem resposta médica desde as 17h até 
às 8h da manhã seguinte. A nossa reali-
dade é tão específica que merecia outro 
tipo de atenção”. 
João Nunes tem consciência que, em 
2021, se nada mudar, independentemen-
te da sua vontade, a Autarquia terá que 
assumir a competência. “Quando e se isso 
acontecer tenho consciência de que tere-
mos que contratar mais uma pessoa para 

dar apoio à equipa médica, o que vai impli-
car o aumento da nossa despesa, uma vez 
que não existe transferência de receitas. 
Assim, penso que somos sensatos e não 
pedimos nada que não seja possível con-
cretizar. Basta que esses pressupostos se-
jam admitidos para que possamos aceitar 
esta competência. Claro que quando exis-
tir o imperativo legal nada poderemos fa-
zer e teremos que assumir a competên-
cia”, conclui o edil. 
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“ASSIM, PARA 
PODERMOS OFERECER  
AOS NOSSOS 
MUNÍCIPES OS 
SERVIÇOS DE UM  
MÉDICO AO FIM 
DE SEMANA, ESSE 
CUSTO TEM QUE SER 
SUPORTADO PELA 
CÂMARA MUNICIPAL,  
TUDO PARA  
QUE POSSAMOS 
OFERECER A TODOS  
OS BARRANQUENHOS 
UM SERVIÇO COM O 
MÍNIMO DE QUALIDADE”

Castelo de Noudar, em Barrancos, incluído no território Dark Sky Alqueva
O primeiro destino turístico do mundo certificado como “Starlight Tourism Destination”

Igreja Matriz
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► O Município de Aljustrel, apesar de es-
tar representado na Associação de Autar-
cas Socialistas, assim como no Conselho 
Executivo na Associação Nacional de Mu-
nicípios decidiu recusar a transferência 
de competências do Governo Central pa-
ra os municípios. “Nestas duas entida-
des, quando se começaram a discutir es-
tas matérias fomos sempre muito inter-
ventivos e alertamos desde logo para o 
facto de que esta descentralização deve-
ria ir mais além. Defendemos que não é 
de bom tom que este experimentalismo 
na descentralização de competências 
não seja acompanhado pela descentrali-
zação ao nível das regiões. Para nós, não 
faz sentido, em matérias como a educa-
ção ou a saúde, que sejam delegadas 
nos municípios competências do Gover-
no sem que exista uma administração 
descentralizada do Estado a nível regio-
nal. Ou seja, consideramos que, no caso 

de Aljustrel, a DGEST Alentejo e a Admi-
nistração de Saúde do Alentejo também 
deveriam ter um reforço das suas compe-
tências para que, desta forma, a resposta 
fosse ainda mais efetiva às populações”, 
explica Nelson Brito, presidente da Câ-
mara Municipal de Aljustrel. 
O autarca é perentório ao afirmar que 
concorda e defende o reforço do munici-
palismo, “desde que este seja sempre 
alavancado por um reforço do regionalis-
mo, ou seja, sempre que sejam dados 
passos em direção à regionalização”. O 
edil considera que o Partido Socialista 
tem responsabilidades nesta matéria e 
que já se comprometeu publicamente 
com ela. “Como esta foi uma oportunida-
de perdida, julgo que será vital que a te-
mática da regionalização seja revisitada 
durante a próxima legislatura. Contudo, 
as pessoas devem ser esclarecidas acer-
ca do que se pretende com este proces-
so, assegurando que não se trata da cria-
ção de novos cargos políticos. A regionali-
zação serve para que o conjunto das re-
giões façam um caminho de reforço, de 
progresso e de desenvolvimento do País 
com coesão. Apesar disso, também con-
sidero que a regionalização tem que ser 
exigida pelas pessoas. Não devem ser 
meia dúzia de iluminados afetos a cargos 
políticos a decidir avançar com o proces-
so. Esses devem, sim, esclarecer e infor-
mar as pessoas acerca do potencial que 
a regionalização pode dar a este País”. 
Nelson Brito reconhece que um proces-
so com esta complexidade não poderia 
ser colocado em funcionamento “de um 
ano para o outro, contudo, esta poderia 

ser uma primeira fase de implementa-
ção. Poder-se-ia começar, por exemplo, 
por alterar o quadro de competências 
das CCDR - Comissões de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional. Estas enti-
dades já existem e atuam efetivamente 
a nível local em todo o território. Poder-
-se-ia começar por reforçar a atuação 
das diversas direções regionais existen-
tes no País”, defende o autarca. 
Segundo o edil socialista, em Aljustrel, 
não se olha para este processo sob o 
ponto de vista económico. “A nossa visão 

é muito mais lata e abrangente e sempre 
defendemos que este processo deveria ir 
muito além daquilo que está definido e 
que está agora em curso. Claro que so-
mos solidários com os outros municípios 
que defendem que os envelopes financei-
ros não são suficientes, contudo, para 
nós, as nossas reservas têm uma com-
ponente mais abrangente. Defendemos 
que este processo deveria ser ainda 
mais forte, mais universal e mais con-
sentâneo com aquelas que são as duas 
esferas do poder local e regional”.

Nelson Brito, presidente da Câmara Municipal de 
Aljustrel, defende que o processo de descentralização 

de competências do Governo Central para os municípios 
acabou por ser uma oportunidade perdida. O autarca 

concorda e defende o municipalismo, “desde que este 
seja sempre alavancado por um reforço do 

regionalismo, ou seja, sempre que sejam dados passos 
em direção à regionalização”.

“Descentralização pode ser 
oportunidade perdida”

MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Nelson Brito
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Processo devia ir mais além
O autarca revela ainda que, além das 
competências que vão ser agora descen-
tralizadas, “existem outras que deveriam 
ter sido incluídas neste pacote legislativo. 
Por exemplo, na educação, era importan-
te que os municípios tivessem presença 
no órgão de gestão. Falo em presença e 
não presidência. São dois conceitos mui-
to diferentes. Não nos faz sentido que a 
Autarquia tenha competências sobre os 
imóveis e sobre a gestão de pessoal e 
que, depois, não faça parte do órgão de 
gestão da comunidade educativa do seu 
concelho. Era necessário que o Governo 
tivesse sido mais profícuo na proposta de 
alteração que foi apresentada”. Nelson 
Brito explica o projeto que sempre defen-
deu: “Atualmente, existe uma escola na-
cional onde estão disciplinas como o Por-
tuguês, a História ou a Matemática, as 
chamadas disciplinas nucleares que to-
dos os alunos, independentemente da 
sua área de residência, devem ter. Para 
além disso, faz ou não sentido que se 
aposte em disciplinas mais ligadas ao fo-
ro regional e local de cada concelho? Por 
exemplo, no caso de Aljustrel, considera-
mos que faria sentido a Geologia, uma 
vez que está ligada a uma das principais 
atividades da região: a atividade mineira. 
Consideramos que seria importante que 
as nossas crianças tivessem desde cedo 
contacto com o setor que pode ditar o 
seu futuro profissional. É este tipo de cur-
ricula que defendemos e que considera-
mos que deviam ter sido tidos em conta. 
Desde cedo alertamos as entidades com-
petentes para estas questões. Fomos 
sempre coerentes na nossa posição”. 
O edil assegura que esta visão em ir mais 
além também se aplica na saúde e escla-
rece: “Existem pressupostos que são uni-
versais como a medicina preventiva ou o 
Plano Nacional de Vacinação. Contudo, 
temos que reconhecer que existem parti-

cularidades muito próprias de determina-
das regiões ligadas com a alimentação 
ou o posicionamento ambiental. Num 
concelho como Aljustrel, tão ligado à in-
dústria mineira, não faria sentido uma 
aposta mais efetiva no combate às doen-
ças respiratórias? Defendemos que essa 
particularização faria todo o sentido”. 
Nelson Brito vai ainda mais longe e ques-
tiona porque é que não se avançou com a 
ideia dos municípios passarem a deter 
competências ao nível do registo predial 
e civil, modelo implementado e compro-
vado no modelo francês de descentrali-
zação. “Porque é que o município não ga-
nha competências ao nível do que são 
hoje as conservatórias? Em França, os 
próprios casamentos civis são realizados 
nos municípios. Contudo, apesar de ter-
mos alertado e vincado a nossa posição 
atempadamente e ainda em fase de dis-
cussão, as nossas pretensões nunca fo-
ram ouvidas. É por isso que, atualmente, 
somos coerentes e recusamos a transfe-
rência de competências nestes moldes”. 
A decisão foi tomada de forma unânime 

pelo Executivo e pela Assembleia Munici-
pal, com os votos favoráveis da oposição. 
“Apesar disso, temos a consciência de 
que estamos apenas a adiar a questão, 
uma vez que, em 2021, as competências 
serão transferidas para as autarquias, 
seja por aceitação ou por imposição da 
lei”, completa o autarca.

Projetos com origem 
na diáspora portuguesa
Nelson Brito advoga que o trabalho reali-
zado na Autarquia tem sido de continui-
dade em áreas como a educação, o setor 
social e a cultura. Contudo, o Município 
tem realizado uma aposta mais efetiva 
na captação de investimento e no desen-
volvimento económico. Em virtude do tra-
balho realizado, Aljustrel recebeu a visita 
do ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, e de Eurico Brilhan-
te Dias, secretário de Estado da Interna-
cionalização, juntamente com José Luís 
Carneiro, secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas. “Visitámos proje-
tos empresariais locais com origem na 

diáspora portuguesa e que, hoje em dia, 
são referências no mercado nacional e 
internacional. Neste momento, estão se-
deadas em Aljustrel empresas provenien-
tes dos quatro cantos do mundo, o que 
fez com que tenhamos desenvolvido mui-
to a nossa capacidade de exportação”, 
revela o autarca que refere que, atual-
mente, a economia local já não está de-
pendente da indústria mineira. “Quise-
mos assegurar que se o setor mineiro so-
fresse uma crise que o concelho não iria 
estagnar. Assim, com trabalho árduo, 
conseguimos diversificar a nossa balan-
ça comercial e somos referência na agri-
cultura, na agroindústria e no setor ter-
ciário que se tem implementado no con-
celho”. Segundo o edil, a captação de in-
vestimento é ainda mais importante nos 
concelhos do Interior e explica: “Se con-
seguirmos captar investimentos, conse-
guimos instalar empresas e criar empre-
go, o que vai fazer com que consigamos 
fixar as populações e os mais jovens, pa-
ra além de nos tornarmos mais atrativos 
para as populações de outros pontos do 
País que aqui se queiram fixar. Tem sido 
esta a nossa grande missão ao longo 
destes dez anos à frente dos destinos 
deste concelho”.
Paralelamente, Nelson Brito garante que 
a Autarquia tem apostado na cultura e 
na promoção de um vasto programa cul-
tural, para além de dar uma especial 
atenção ao património edificado. “Te-
mos feito a promoção no nosso patrimó-
nio cultural para o exterior, mostrando o 
que Aljustrel tem de melhor, ao mesmo 
tempo que trazemos o mundo até Aljus-
trel e a todos os aljustrelenses, tudo pa-
ra que esta seja uma comunidade mais 
rica no que é mais importante, o patri-
mónio imaterial. Em Aljustrel não se faz 
política para, mas política com e é por is-
so que apostamos nas parcerias e nas 
pessoas”, conclui.  
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► Para Carlos Pinto de Sá, presidente da 
Câmara Municipal de Évora este não é um 
verdadeiro processo de descentralização, 
“ao contrário daquilo que tem sido afirma-
do. Aliás, nesse aspeto, a lei traz alguma 
verdade uma vez que fala em transferên-
cia de competências”. O autarca explica 
que “um verdadeiro processo de descen-
tralização” deveria contemplar premissas 
que são inexistentes neste processo a co-
meçar pela implementação das regiões 
administrativas “de acordo com o previsto 
na Constituição Portuguesa, criando um 
Poder Regional eleito que substituiria 
aquele que atualmente existe e que é no-
meado pelo Governo Central: a CCDR - Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional, entidade responsável por 
uma vasta lista de competências e que 
movimenta verbas significativas, nomea-
damente os fundos comunitários”. O edil 
advoga que, com esta mudança, “podería-

mos democratizar este nível da adminis-
tração pública. Considero que para um 
verdadeiro processo de descentralização 
a regionalização é imprescindível”. 
Carlos Pinto de Sá assevera que, ao con-
trário do que é muitas vezes propagandea-
do, a regionalização não traria aumento 
de despesas nem de cargos, “uma vez 
que a entidade regional [CCDR] já existe e 
está constituída. A diferença é que, neste 
momento, os seus membros são nomea-
dos por Lisboa e prestam contas ao Gover-
no Central e não às populações de cada 
região. Os custos de uma possível regiona-
lização não seriam significativos. De aten-
tar que todos os países ditos mais desen-
volvidos são regionalizados”.

Aprender com erros antigos
Segundo o autarca, antes da implementa-
ção de um processo de transferência de 
competências seria importante que fos-
sem estudadas aquelas que foram ante-
riormente transferidas, “no sentido de 
perceber como é que correu, se funcio-
nou e se criou uma mais-valia real para as 
populações. Só assim o processo poderá 
evoluir e aprender com a experiência an-
terior”. Para o edil esta aprendizagem não 
foi acautelada e, “infelizmente, se olhar-
mos para trás, podemos afirmar que as 
experiências anteriores correram mal e 
não foram proveitosas para os municípios 
e para as populações”. Para Carlos Pinto 
de Sá isso aconteceu porque, “tal como 
agora, foram transferidas competências, 
mas não foram transferidos os recursos 
que permitiriam cumprir essas mesmas 
competências. Os municípios tiveram que 
transferir verbas dos seus próprios orça-
mentos, fragilizando as suas competên-

cias próprias, para que conseguirem dar 
uma resposta efetiva às populações. Em 
termos práticos, o que aconteceu foi uma 
transferência de encargos e não uma ver-
dadeira descentralização e a situação vai-
-se repetir”. 
Para o edil valeria a pena estudar tam-
bém o nível em que determinada compe-
tência deve estar, “o princípio adotado pe-
la União Europeia, o da subsidiariedade, 
que defende que determinada competên-

cia deve estar no nível político em que se-
ja mais eficaz, e esse não é, necessaria-
mente, o da administração local. Por 
exemplo, o ordenamento do território tem 
que ter uma visão nacional e a sua ação 
tem que ser concertada. Há competên-
cias que devem estar na Administração 
Central, outras na Regional e outras na 
Local. Contudo, só com estudo e com 
análise é que podemos chegar a este tipo 
de conclusões”.

Em entrevista ao Empresas+®, Carlos Pinto de Sá, 
presidente da Câmara Municipal de Évora, tece duras 

críticas ao processo de transferência de competências do 
Governo Central para os municípios. O autarca assegura 

que este processo “deve ser parado de imediato” e que a 
regionalização “tem que avançar”.

“Governo transfere encargos, 
não descentraliza”

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Carlos Pinto de Sá
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Garantir a universalidade
Carlos Pinto de Sá considera ainda que, 
para que exista uma descentralização, é 
necessário que esta venha acompanha-
da pela autonomia da decisão, ou seja, 
“os municípios devem poder decidir so-
bre as competências que lhes serão atri-
buídas. Não pode ser o Governo o único a 
decidir e os municípios transformarem-se 
em meras secretarias, que é o que se 
pretende nas áreas da saúde e da educa-
ção, por exemplo. Nestas, os municípios 
ficam responsáveis pelo processamento 
de salários dos funcionários, garantem 
as pequenas reparações, assim como o 
pagamento de todas as despesas corren-
tes. As verdadeiras decisões continuam a 
ser tomadas pelo Governo sem que o mu-
nicípio seja ouvido, o que faz com que 
não exista qualquer autonomia política”. 
Por fim, para o autarca, todas as compe-
tências que obedeçam a um princípio de 
universalidade de serviço publico às po-
pulações, não podem ser colocadas ao 
nível do Poder Regional ou Local porque 
é ao Estado que compete garantir aces-
so igual a todos os cidadãos aos servi-
ços públicos a que têm direito. Ora, fal-
tando verbas atribuídas pelo Estado, “os 
municípios que têm uma maior capaci-
dade económica vão conseguir suprir 
essa necessidade, o que não acontece-
rá em municípios com parcos recursos, 
o que fará com que as populações dos 
308 concelhos tenham respostas dife-
rentes, quando o serviço público deve 
ser igual para todos”. 

Recursos insuficientes
Para o edil, o mais gravoso é que “a 
preocupação do Governo tem sido ape-
nas a de transferir encargos. A lei é clara 
quando diz que não há aumentos na 
despesa pública. Mas como é isso possí-
vel quando todos sabemos que as atuais 
verbas são insuficientes e não estão a 
conseguir dar uma resposta efetiva às 
necessidades das populações em áreas 
tão vitais como a educação e a saúde?”, 

questiona Carlos Pinto de Sá que revela 
que, devido a esta questão, o Município, 
no passado, já realizou o processo con-
trário e devolveu uma competência ao 
Estado, “tudo porque este não cumpria 
com a transferência de recursos neces-
sários à sua operacionalização”. 
O autarca mostra preocupação com a 
operacionalização da competência da 
educação e advoga que, neste momen-
to, o concelho apresenta um défice de 
33 assistentes operacionais nas esco-
las “e isto para que estas funcionem 
com o mínimo de condições e de segu-
rança. Existem crianças como necessi-
dades educativas especiais que, por ve-
zes, são obrigadas a ficar em casa, com 

os constrangimentos que isso acarreta 
para as famílias, porque a escola não 
tem assistentes operacionais suficien-
tes para dar resposta a estas crianças. 
Este é apenas um dos muitos exemplos 
que podia dar. As situações não se po-
dem continuar a repetir. Além disso, 
duas das nossas escolas necessitam 
urgentemente de requalificação. Mes-
mo assumindo que agora o Governo ar-
caria com essa despesa como seria da-
qui a dez anos quando o edifício neces-
sitar novamente de intervenção? Quem 
pagaria essa obra? Considero que estas 
questões são demasiado sérias e im-
portantes para que possam ser tratadas 
apenas do ponto de vista da obsessão 

pelo défice do Orçamento de Estado”. 
O Município de Évora recusou a totalida-
de da transferência de competências 
em 2019 e 2020. Em 2021, “a lei diz 
que seremos obrigados a aceitá-las. 
Apesar disso, ainda tenho a esperança 
de que prevaleça o bom senso e que to-
do o processo seja revisto. Caso isso 
não aconteça queremos ter tempo ne-
cessário para nos prepararmos para li-
dar com essa imposição”, ressalva Car-
los Pinto de Sá, que completa: “Acredito 
que se este processo continuar muitas 
autarquias e, sobretudo, as populações, 
vão sofrer com ele. A aceitação das com-
petências e a consequente insuficiência 
nas verbas transferidas só vai acentuar, 
ainda mais, as assimetrias entre o Inte-
rior e o Litoral do País, entre os municí-
pios mais ricos e aqueles que são mais 
pobres. Por tudo isto, julgo que seria per-
tinente que todo o processo fosse para-
do, por forma a que pudesse ser repensa-
do e analisado”. 

XVI

“NÃO PODE SER O GOVERNO O ÚNICO A DECIDIR E 
OS MUNICÍPIOS TRANSFORMAREM-SE EM MERAS 
SECRETARIAS, QUE É O QUE SE PRETENDE NAS 
ÁREAS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, POR EXEMPLO”
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► Nuno Silva, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Avis, considera que o processo 
de transferência de competências do Es-
tado Central para os municípios “devia ter 
sido feito com o contributo de quem está 
verdadeiramente no terreno, por forma a 
que fosse possível perceber se era isto o 
que as pessoas realmente queriam”. No 
caso de Avis, o autarca revela que a recu-
sa das competências se prendeu com o 
facto de “algumas das competências não 
são acompanhadas pelo devido envelope 
financeiro. Além disso, existem competên-
cias desfasadas da realidade local. Seja 
como for, os municípios estão sempre dis-
poníveis para encontrar soluções para os 
problemas dos seus munícipes, pelo que 
estamos disponíveis para aceitar todas as 
mais-valias que possam surgir em prol das 
populações que servimos”.
O edil explica que, em concelhos pequenos 
em número de habitantes, como Avis, “esta 
transferência, nestes moldes, é muito com-
plicada. Além disso, se somos pequenos 
em número de habitantes, somos grandes 
em dimensão. O Concelho de Avis tem  

606 km², quase o mesmo que a Ilha da  
Madeira, o que representa outro desafio”. 
Nuno Silva assegura que as assimetrias 
são uma realidade e um problema. “O País 
fala na polémica do preço dos passes men-
sais, aqui todos aqueles que se querem 
deslocar a Ponte de Sor têm só um autocar-
ro de manhã e outro no final do dia. Aqui 
não existe uma rede de transportes públi-
cos que sirva os interesses da população. 
Ao nível dos cuidados de saúde, para a rea-
lização de um meio complementar de diag-
nóstico, os munícipes têm que se deslocar 
a Évora ou a Lisboa, sendo que pagamos 
os mesmos impostos que aqueles que vi-
vem em Lisboa ou no Porto. As realidades 
não são comparáveis, pelo que as medidas 
a implementar também não o podem ser”. 
De acordo com o autarca, se o Governo 
quer ajudar verdadeiramente o Interior, 
tem que “implementar medidas que fa-
çam a diferença”. O edil sugere, por exem-
plo, apoios para empresas que se sediem 
e criem emprego, desde que aqui fiquem 
alguns anos na região. “Também me pare-
ce justo que quem vive no Interior pague 
menos impostos. Este poderia ser um in-
centivo para as pessoas que vivem no Lito-
ral se deslocassem para o Interior. Se as-
sim não for será muito complicado, mes-
mo usando muita imaginação, engenho e 
arte. Por exemplo, como poderei aceitar a 
competência da educação quando a única 
Escola do 2.º e 3.º ciclos do concelho, que 
tem mais de 36 anos, se encontra obsole-
ta? Como posso aceitar receber 20 mil eu-
ros/ano para manutenção/obras, quando 
tenho uma escola com um elevado estado 
de degradação e com patologias muito 
graves? Este valor não chega para qual-
quer intervenção, tanto mais que a situa-
ção só ficará definitivamente resolvida 

quando for construída uma escola nova. 
Temos vindo, com bastante insistência, a 
alertar a Tutela, mas ainda não obtivemos 
resposta”, explica Nuno Silva que divulga 
ainda que o Município, a expensas pró-
prias, está a avançar com o projeto de 
construção de uma nova escola. “Para 
nós, o mais importante é o bem-estar das 
crianças e o nosso desejo de lhes oferecer 
uma escola de e com qualidade”. 

Pólo de atratividade
O autarca advoga que o concelho de Avis 
se quer instituir como um pólo de atrativi-
dade “e é nisso que temos apostado. So-
mos já uma referência no remo e os cam-
peões da modalidade escolhem Avis como 
local de treino, o que muito nos orgulha”. 
O edil revela que o concelho tem ainda um 
Centro de Formação Desportiva de Remo 
– Agrupamento de Avis que tem como 
principal objetivo a promoção, o desenvol-
vimento e o ensino do remo aos mais jo-
vens. Este projeto é dinamizado com base 

numa parceria entre o Município de Avis, o 
Desporto Escolar a Federação Portuguesa 
de Remo e diversos agrupamentos de es-
colas da região e conta ainda com o apoio 
da Associação Naval de Lisboa e do Hotel 
Herdade da Cortesia.
A aposta na prática desportiva é uma rea-
lidade e o concelho também dispõe de vá-
rios trilhos para a prática de BTT. “A sua 
qualidade é reconhecida e recebemos di-
versas provas nacionais e internacionais, 
uma delas com resultados a contar para a 
participação nos Jogos Olímpicos. As pro-
vas decorrem em trilhos magníficos, 
acompanhado pela belíssima paisagem 
da Albufeira do Maranhão. Esta zona é um 
excelente cartão de visita para todos 
aqueles que se deslocam até Avis”, asse-
vera Nuno Silva. Naquela área designada 
por Clube Náutico, existe uma praia fluvial, 
as piscinas municipais, um parque infantil 
e um parque de campismo.
O edil realça ainda a existência da Estação 
Náutica, projeto que o Município promove 

A cumprir o segundo mandato como presidente da Câmara 
Municipal de Avis, Nuno Silva afirma que a Autarquia recusou as 
competências que o Governo Central pretende transferir para os 

municípios, uma vez que “as realidades não são comparáveis, pelo 
que as medidas a implementar também não o podem ser”.

“Realidades diferentes, 
as mesmas competências”

MUNICÍPIO DE AVIS
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com o objetivo de criar sinergias com os 
operadores turísticos locais. “Esta é uma 
das 15 certificadas pela Fórum Oceano, 
com o objetivo de dinamizar o turismo 
náutico em Portugal e trata-se de uma re-
de de oferta turística que, tendo como ba-
se fundamental a Albufeira do Maranhão, 
reúne um conjunto de parceiros que dis-
ponibilizam serviços desde atividades 
náuticas, alojamento, restauração, anima-
ção cultural e turística, entre outros, confi-
gurando uma oferta turística integrada”. 
Segundo o autarca, o turismo tem sido 
uma aposta. “Neste momento, o número 
de turistas que nos visita é significativo, 
não só pela história, fruto da nossa liga-
ção a D. João I, Mestre de Avis, mas tam-
bém pela diferença na oferta, como um 
passeio na barragem num barco 100% 
ecológico, alojamentos de excelência, 

uma gastronomia riquíssima e, natural-
mente, uma vivencia histórica única. O 
mesmo acontece com a pesca e com a ca-
ça. São muitos os praticantes destas mo-
dalidades que nos visitam. Estamos a 
apenas 150 km de Lisboa e as possibilida-
des são imensas e é por isso que temos 
realizado um esforço para preservamos 
todo o património histórico, cultural, arqui-
tetónico e arqueológico que temos, tudo 
para que quem nos visita possa desfrutar 
destes espaços em todo o seu esplendor”. 
Nuno Silva revela que a conservação de 
muitos destes espaços não é responsabili-
dade da Autarquia, contudo, “fazemo-lo 
porque queremos oferecer o melhor ainda 

que não recebamos qualquer tipo de 
apoio para este trabalho que realizamos, 
nomeadamente no que concerne à limpe-
za e conservação das muralhas, apesar 
de o termos solicitado por diversas 
vezes”.O autarca é perentório: “Todo este 
potencial poderia ser ainda maior se o Go-
verno realizasse um pequeno investimen-
to na região: a concretização da ligação 
entre a A6 e a A23 (Estremoz/Avis/Abran-
tes). Falamos da conversão de uma estra-
da que já existe com 80 ou 90 km, um in-
vestimento diminuto que favoreceria a 
nossa ligação ao Norte do país a Lisboa e 
a Espanha, potenciando a fixação de em-
presas, o que levaria à diminuição da taxa 

de desemprego. Este é o exemplo de uma 
medida simples que faria toda a diferença 
para a população do Interior do País, do Al-
to Alentejo e da região que merece outra 
atenção das entidades competentes”. 
Quanto a projetos para o futuro, Nuno Sil-
va revela que irá iniciar a construção do 
troço em falta relativo à ligação pedonal 
entre Avis e o Clube Náutico, “tudo para 
que as pessoas se possam deslocar em 
segurança”. Além disso, o autarca prome-
te que se vai iniciar a construção de um 
novo centro geriátrico em Alcórrego e que, 
em setembro, vai avançar a remodelação 
das piscinas municipais. “Também seria 
pertinente que a questão do novo quartel 
da GNR fosse solucionada. Fomos notícia 
porque a GNR local foi convidada a sair da 
casa particular onde se encontrava e, 
mais uma vez, teve que ser o Município a 
arranjar uma solução para esta situação, 
no entanto acredita que o novo quartel 
possa ser uma realidade, permitiria mais 
efetivos, outras condições de trabalho au-
mentando a segurança do nosso conce-
lho”, conclui o edil.   

“ESTAMOS A APENAS 150 KM DE LISBOA  
E AS POSSIBILIDADES SÃO IMENSAS E É  
POR ISSO QUE TEMOS REALIZADO UM ESFORÇO 
PARA PRESERVAMOS TODO O PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUITETÓNICO  
E ARQUEOLÓGICO QUE TEMOS”
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► Em entrevista ao Empresas+®, Luís Pe-
reira, presidente da Câmara Municipal de 
Vila Velha de Rodão critica a forma como o 
processo de transferência de competên-
cias do Governo para os municípios foi le-
vado a cabo. “Defendo que a Associação 
Nacional de Municípios devia ter estado 
mais envolvida em todo o processo. O Go-
verno também devia ter articulado a ação 
com as diversas comunidades intermuni-
cipais, trazendo a esta realidade um diálo-
go mais profundo. Se todas estas entida-
des estivessem envolvidas, o processo se-
ria também muito mais enriquecedor e 
mais transparente em muitas das dúvidas 
que hoje assolam muitos municípios”. O 
autarca acredita também que esta abor-
dagem teria evitado que diversos municí-
pios se mostrassem contrários a este pro-
cesso. Além disso, para o edil este proces-
so devia ter sido pensado, não só ao nível 
da descentralização, mas também da des-

burocratização, “no sentido de permitir 
uma evolução necessária a este nível”. 
Apesar de todas as dúvidas e críticas, Luís 
Pereira acredita que este é um processo ir-
reversível, “até porque as autarquias têm 
um papel cada vez mais dinâmico e impor-
tante nos seus territórios, tornando-se vi-
tal a descentralização de competências, 
até porque a Administração Central conti-
nua ainda repleta de burocracias e a man-
ter procedimentos que dificultam o investi-
mento e o desenvolvimento das regiões, 
sobretudo as do Interior do País. Assim, a 
descentralização é essencial”. Contudo, o 
edil também assegura que o processo de-
via ter sido mais esclarecido e mais envol-
vente, “tudo para que os municípios pu-
dessem perceber melhor o que está em 
causa”. Para o autarca, o que está em 
causa não são apenas os envelopes finan-
ceiros. “É certo que estes são importan-
tes, contudo, municípios da dimensão de 
Vila Velha de Rodão têm outro desafio a 
enfrentar: os recursos humanos necessá-
rios para dar resposta às atribuições que 
lhes estão a ser conferidas. Assim, quan-
do pensamos que estamos a dar aos mu-
nicípios uma oportunidade para que pos-
sam atuar nos seus territórios e de forma 
mais célere, o que constatamos depois é 
que os municípios não estão preparados 
para esta realidade e que com a mudança 
vamos criar ainda mais entropias do que 
aquelas que já existiam”. 

“Até 2021 vamos reservar 
a nossa atuação”
Numa primeira fase, o Município de Vila 
Velha de Rodão recusou todas as compe-

tências que o Estado pretendia transferir 
para os municípios e Luís Pereira explica 
porquê: “Não fazia sentido aceitar as 
competências quando a nossa estrutura 
não estava preparada para o efeito. Sem 
estrutura como é que poderíamos dar 
resposta às pessoas que depois nos vi-
riam abordar no sentido de as ajudarmos 
a resolver os seus problemas? Se o Muni-
cípio não tinha os técnicos para dar res-
postas efetivas em determinadas áreas, 
que sentido fazia aceitarmos se depois 
não seríamos capazes de ajudar as pes-
soas? Além disso, também desconhecía-
mos qual o envolvimento financeiro que 
iríamos ter, assim como quais as necessi-
dades que sentiríamos ao nível de possí-
veis contratações e os recursos que es-
sas iam custar ao Município. Todas estas 
questões determinaram que seria impos-
sível colocar este processo a funcionar a 
breve prazo, razão pela qual rejeitamos a 
transferência de competências”. 
Segundo o autarca, atualmente, a Autar-
quia já está em condições de aceitar al-
gumas das competências transferidas, 
sendo que, noutros casos, o Executivo 
ainda tem várias dúvidas que ainda não 
foram esclarecidas. “Até 2021 vamos re-
servar a nossa atuação”, ano em que os 
municípios serão obrigados a aceitar as 

competências transferidas, independen-
temente da sua vontade. Luís Pereira re-
vela que, para já, o Município vai aceitar 
as competências da autorização de ex-
ploração de jogos de fortuna ou azar e 
outras formas de jogo, a gestão de praias 
marítimas, fluviais e lacustres, o apoio às 
associações de bombeiros voluntários, o 
atendimento ao cidadão, a gestão do pa-
trimónio imobiliário público sem utiliza-
ção e o domínio da justiça, sendo que a 
Autarquia vai solicitar a instalação de um 
julgado de paz no Município. 

Competências recusadas
“Em 2008 aceitámos a competência da 
educação e a verdade é que estamos a as-
sistir a uma passagem dos custos da Ad-
ministração Central para a Local, longe da 
realidade das necessidades efetivas do 
Município. Foi necessária a contratação 
de pessoal não auxiliar para fazer face 
àqueles que são as necessidades do Agru-
pamento. Para isso, o Governo Central pu-
blica uma nova portaria. Gostaria que 
quem a escreveu que viesse a Vila Velha 
de Rodão colocar a escola a funcionar, 
com um serviço de qualidade, com os fun-
cionários que colocou como necessários 
na portaria. Este é um desafio que deixo”, 
critica Luís Pereira e completa: “O Governo 

Depois de, numa primeira fase, ter recursado todas as 
competências que o Governo pretende transferir para os 

municípios, Luís Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Velha de Rodão confessa que agora a Autarquia está preparada 
para aceitar alguns destes diplomas. Contudo, o autarca advoga 

que muitas destas competências não vêm acompanhadas da 
respetiva compensação financeira e que o Poder Central está 

apenas a transferir responsabilidades para o Poder Local.

“Descentralização 
de competências é essencial”

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODÃO
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esqueceu as condições específicas desta 
escola, a idade do edifício, os alunos com 
necessidades educativas especiais que 
possuímos, entre outros. Os planos são 
feitos tendo por base uma escola ideal, al-
go que, na realidade, simplesmente não 
existe. Em Vila Velha de Rodão temos ape-
nas a escola real”. O autarca explica que 
este desfasamento entre o projetado e o 
real traz alguns constrangimentos ao Mu-
nicípio. “O número de funcionários previs-
to é bem menor do que o realmente ne-
cessário. Além disso, a portaria também 
não contempla a comparticipação dos 
custos com novos funcionários contrata-
dos em resultado da reforma dos elemen-
tos existentes, o que também não faz qual-
quer sentido. Assim, a verdade é que, hoje 
em dia, a escola tem mais funcionários do 
que os previstos porque temos que dar 
resposta a alunos com necessidades edu-
cativas especiais e as substituições não 
foram acauteladas. Isto é, claramente, a 
transferência de responsabilidades do Po-
der Central para o Poder Local”.  
Segundo o autarca, na saúde a situação 
é semelhante. “Estamos a ser aliciados 

para um projeto em que a Administração 
Central coloca ao nosso dispor um médi-
co, se nós adquirirmos os equipamen-
tos. O que acontece é que, daqui a três 
ou seis meses, o médico vai embora e a 
Autarquia fica com os equipamentos 

sem qualquer utilidade e sem médico 
que assegure os serviços à população. 
Claro que estamos disponíveis para rea-
lizar investimento e para prestar um ser-
viço de qualidade às populações, contu-
do, o Governo Central também tem que 

estar disponível para compensar a Au-
tarquia pelos investimentos realizados 
caso não consiga assegurar os recursos 
humanos”. 
No que concerne às vias de comunicação, 
apesar de, entretanto, ter ficado esclareci-
do que obras de maior monta serão res-
ponsabilidade do Estado, o edil revela que 
o próprio licenciamento tem algumas 
questões mais complexas que é preciso 
esclarecer, “como a responsabilidade civil 
perante terceiros, algo que é necessário 
acautelar. Isto faz com que esta seja uma 
competência que também ainda não va-
mos aceitar”. O mesmo acontece com o 
estacionamento, uma vez que não existe 
estacionamento pago no Município. “Além 
disso, a dúvida que se colocaria depois é 
quem é que seria responsável pela co-
brança das multas?”, questiona o autarca 
que conclui: “Por fim, a cultura que existe 
em Vila Velha de Rodão é apenas promovi-
da pela Câmara Municipal. Podemos dizer 
que há muito que aceitámos a delegação 
dessa competência, mais precisamente 
desde abril de 1974 que somos os únicos 
responsáveis por ela”.  
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► Quando Fernando Freire tomou posse, 
em 2013, como presidente da Câmara 
de Vila Nova da Barquinha, a dívida da 
Autarquia era superior a cinco milhões de 
euros. Neste momento, fruto de uma ges-
tão apertada e consciente, a dívida des-
ceu exponencialmente e o autarca pode 
dedicar-se ao desenvolvimento do conce-
lho e à concretização de diversas obras 
importantes para a população. Assim, as 
obras de requalificação da Praça da Re-
pública estão já em fase final de concreti-
zação. A obra apresenta um custo de 287 
mil euros, comparticipados por fundos 
comunitários. “A intervenção torna o es-
paço numa zona pedonal, valorizando 
aquela que é a praça mais emblemática 
do concelho”, revela Fernando Freire.
O autarca assevera ainda que a constru-
ção do futuro “Centro de Apoio à Ativida-
de Empresarial e Ninho de Empresas” es-
tará concluída em novembro. “Este é um 
equipamento que pretende incentivar as 
pessoas a iniciarem ou a desenvolverem 
áreas empresariais que possam trazer 
mais emprego e rendimento ao conce-
lho”, explica o edil. Esta nova resposta 

será composta por gabinetes de traba-
lho, espaços de co-working, salas de reu-
niões, salas para formação, uma zona de 
convívio, uma sala de empreendedoris-
mo e secretariado, assim como uma loja 
de produtos endógenos e significa um in-
vestimento de cerca de 524 mil euros.
De acordo com Fernando Freire, as obras 
de requalificação do ex-líbris de Vila Nova 
da Barquinha, o Castelo de Almourol, 
também já estão concluídas. “As cente-
nas de pessoas que nos visitam podem 
usufruir agora de melhores condições de 
segurança”. Os trabalhos centraram-se 
na melhoria das condições de acesso do 
público ao castelo, na requalificação do 
coberto vegetal, na requalificação da 
margem direita e na colocação de um 
palco para espetáculos dentro do caste-
lo. Ainda o setor da cultura a Autarquia 
apresentou o roteiro ARTEJO, que dá a co-
nhecer os artistas e as intervenções rea-
lizadas no Município no âmbito do Projeto 
Arte Pública Fundação EDP. Foi ainda 

inaugurada a exposição que documenta 
a intervenção de artistas como Alexandre 
Farto (Vhils), Carlos Vicente, Manuel João 
Vieira e Violant em 11 obras de arte pú-
blicas em Vila Nova da Barquinha, Ata-
laia, Praia do Ribatejo e Tancos. Concluí-
das estas obras, Fernando Freire vai con-
centrar-se no Projeto Empresarial Bark — 
Biopark Barquinha, que estará construí-
do até meados de 2021. 
No que concerne à recente transferência 
de competências do Poder Central para 

os municípios, Fernando Freire revela 
que rejeitou todas as competências já le-
gisladas. “Este é um processo complexo 
que exige a alocação de mão de obra que 
a Autarquia não dispõe e para a qual não 
tem verbas disponíveis. Além disso, as 
verbas oferecidas são completamente in-
suficientes perante as necessidades e 
não podemos arriscar a sustentabilidade 
financeira da Autarquia de ânimo leve. 
Este processo tem que ser negociado 
com o Poder Central”, conclui.  

Fernando Freire cumpre o segundo mandato à frente 
dos destinos do Município de Vila Nova da Barquinha, 
bonita e pitoresca vila, situada na fértil e verdejante 

lezíria Ribatejana, banhada pelo Rio Tejo. Com a dívida 
da Autarquia controlada, Fernando Freire dedica-se, 

agora, à implementação de diversas obras de vital 
importância para a população.

Município de contas certas
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
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Fernando Freire

“AS VERBAS 
OFERECIDAS SÃO 
COMPLETAMENTE 
INSUFICIENTES 
PERANTE AS 
NECESSIDADES E NÃO 
PODEMOS ARRISCAR 
A SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA DA 
AUTARQUIA DE 
ÂNIMO LEVE. ESTE 
PROCESSO TEM QUE 
SER NEGOCIADO COM 
O PODER CENTRAL”
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