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Boticas
centro de artes nadir afonso

Simbiose perfeita entre cultura e turismo
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► como surgiu o centro 
de artes nadir afonso?
o Centro surgiu da conjugação de vários 
fatores. Por um lado, a necessidade de 
dotar o Município de boticas de um equi-
pamento cultural, dimensionado ao con-
celho, que contribuísse para o desenvol-
vimento do concelho, fomentando, si-
multaneamente, o turismo. Por outro, 
homenagear Nadir Afonso, um dos maio-
res artistas da arte contemporânea por-
tuguesa que, apesar de ser um artista 
cosmopolita e das grandes cidades, ou-
viu o apelo da terra dos seus ancestrais, 
perpetuando-se, assim, a sua ligação ao 
concelho de boticas.
O filho de Nadir, Artur Afonso, também 
ele arquitecto de formação, trabalhava 
em Nova Iorque, no atelier de Louise 
braverman, quando se concretizou a 
ideia de elaborar um projeto de arquite-
tura num local central de boticas. o edi-
fício, localizado junto à Câmara Munici-
pal e muito perto do centro da vila, cres-
ceu harmonioso e combinou os volumes 

com a envolvência, em sintonia com a 
paisagem, constituindo-se como um dos 
elementos arquitetónicos mais marcan-
tes da estrutura urbana. Este novo espa-
ço permite a apresentação de variadas 
exposições e possuiu um pequeno audi-
tório, ideal para a realização de eventos 
culturais. o Centro de Artes aloja uma 
parte do grande espólio do pintor e é, es-
sencialmente, um local de investigação, 
de aprendizagem, de documentação e 
funciona como centro de exposições 
temporárias. O espaço é ainda um pólo 
da Fundação Nadir Afonso.

Quais as principais atividades 
promovidas?
Como referido, o Centro de Artes conta 
sempre com uma exposição permanen-
te de Nadir Afonso, o principal foco de in-
teresse e atenção no espaço. Contudo, 
esta exposição é muitas vezes comple-
mentada com exposições temporárias 
de outros artistas, com particular desta-
que para artistas do concelho, que têm 
aqui um excelente espaço para darem a 
conhecer as suas obras e a sua arte. o 
edifício é também, por si mesmo, motivo 
de interesse, quer pela sua arquitectura, 
que tem merecido inúmeros prémios ao 
longo dos tempos, quer pela forma como 
as pinturas fruem pelas paredes, repre-

sentando telas de Nadir Afonso. No audi-
tório também decorrem várias iniciati-
vas culturais, como palestras, seminá-
rios, simpósios ou concertos musicais 
mais intimistas.
o edifício do Centro de Artes alberga ain-
da a Loja Interativa de turismo, local de 
visita obrigatória e uma espécie de “por-
ta de entrada” no concelho, onde o visi-
tante recebe toda a informação neces-
sária para uma visita mais pormenoriza-
da a esta região de barroso.

Que balanço faz das atividades 
promovidas? como tem reagido
 a população?
Desde a sua abertura, em 2013, o ba-
lanço global é, obviamente, muito positi-
vo, a começar pelo grande número de vi-
sitantes que tem aumentado de ano pa-
ra ano. Neste momento, a média anual é 

superior a dez mil visitantes, número 
bastante interessante para um concelho 
como boticas. É claro que este número 
de visitas também resulta do facto de 
termos instalada a Loja Interativa de tu-
rismo no Centro de Artes, numa simbio-
se perfeita entre cultura e turismo, que 
entendemos que não podemos disso-
ciar, não apenas pela sua proximidade, 
mas também por uma questão de opti-
mização de recursos.
os visitantes nacionais são em maior 
número, ainda que se tenha assistido a 
um aumento do número de visitantes 
estrangeiros, na sua grande maioria da 
vizinha Espanha, o que é lógico tendo 
em conta a proximidade territorial. 
Quanto à nossa população, esta enten-
de o espaço como um pólo dinamizador 
da cultura e turismo locais, o que permi-
te reduzir as assimetrias regionais e re-

Em entrevista ao Empresas+®, Fernando Queiroga, presidente da 
Câmara Municipal de Boticas, faz o balanço dos seis anos de 

atividade do Centro de Artes Nadir Afonso, espaço de referência 
do concelho e em toda a região e que é uma simbiose perfeita 

entre cultura e turismo.

simbiose perfeita 
entre cultura e turismo
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forçar a importância cultural do Alto tâ-
mega, assim como a cooperação entre 
os centros urbanos de trás-os-Montes e 
Alto Douro. Queremos valorizar o Interior 
Norte, criando novas atrações e progra-
mas culturais, não só para os residen-
tes, como para todos aqueles que visi-
tam a região, de forma a consolidar uma 
espécie de circuito cultural no Norte de 
Portugal.

a existência de um espaço 
como este alterou, de alguma 
forma, o tipo de turistas que 
procuram Boticas como 
destino para as suas férias? 
o Centro de Artes Nadir Afonso não pode 
ser visto como um espaço isolado, mas 
como parte de um conjunto de equipa-
mentos públicos que, no seu todo, são o 
garante de maior atratividade turística 
para o concelho e se constituem como 
espaços de visita “obrigatória”. Falo, a 
este propósito, do Parque de Natureza e 
biodiversidade, do Parque Arqueológico 
do Vale do terva, em bobadela, do Mu-
seu rural de boticas, da Casa Museu 
Quinta do Cruzeiro, em Covas do barro-
so, entre outros. É este conjunto de equi-
pamentos e espaços que nos permitem 
ser mais atrativos, garantindo ocupação 
e atividade para todos quantos nos visi-
tam, aos quais acrescentamos alguns 
eventos de grande dimensão realizados 
no concelho, onde destacamos a Feira 
Gastronómica do Porco. todas estas 
mais-valias fazem parte da nossa estra-
tégia de atração turística e são respon-
sáveis pela visita ao concelho de um 
grande número de pessoas. tem sido 
este conjunto de equipamentos e a es-
tratégia que preconizamos para o de-
senvolvimento turístico que têm garanti-
do frutos, atraindo cada vez mais visi-
tantes e grupos bastante heterogéneos. 

Cada equipamento e cada evento fazem 
parte deste “puzzle” e assumem-se co-
mo fundamentais.

o centro foi inaugurado 
em julho de 2013 e o artista 
faleceu em dezembro desse 
mesmo ano.  Qual a importância 
de nadir afonso receber esta 
homenagem ainda em vida?
Infelizmente, aquando da inauguração e 
abertura do Centro de Artes, o mestre 
Nadir Afonso já se encontrava bastante 
debilitado e não lhe foi possível estar 
presente nessa cerimónia. Contudo, fez 

questão de nos demonstrar a sua satis-
fação e gratidão pelo facto de contribuir-
mos para cumprir aquela que era uma 
aspiração sua e um sonho de há muitos 
anos. Foi uma coincidência a abertura 
do Centro de Artes acontecer no ano da 
morte do mestre, mas mais do que uma 
homenagem ao homem e à sua obra, a 
satisfação de todos reside no facto de 
termos contribuído para perpetuar o no-
me de Nadir Afonso e a sua ligação inco-
mensurável ao concelho de boticas. o 
valor das pessoas deve ser reconhecido 
quando ele existe e não apenas após o 
seu falecimento.

de que forma o Município 
apoia a cultura no concelho? 
Promovemos um conjunto diversificado de 
atividades culturais que se estendem ao 
longo de todo o ano e em diferentes espa-
ços, procurando uma grande diversidade 
de atividades nas mais variadas áreas, ca-
pazes de irem ao encontro dos gostos e 
anseios da generalidade da população. As 
atividades têm uma maior concentração 
nos meses de verão, até porque é a época 
de férias e o concelho acolhe milhares de 
conterrâneos que se encontram nos qua-
tro cantos do mundo, o que faz com que a 
nossa população praticamente triplique.
Para além disso, o apoio às associações 
culturais e recreativas do concelho é tam-
bém uma aposta da autarquia, contri-
buindo, assim, para um maior dinamismo 
nas nossas aldeias e para a preservação 
dos nossos usos, costumes e tradições, 
com natural destaque para a recriação 
das vivências do quotidiano de outrora, 
para o folclore e a etnografia. Este é um 
trabalho permanente, de estreita colabo-
ração, que tem permitido passar de gera-
ção em geração o caráter mais puro e ge-
nuíno do nosso povo, a nossa história e 
as raízes de que tanto nos orgulhamos.

Quais os principais projetos 
para o futuro daquele espaço?
Queremos que o Centro de Artes Nadir 
Afonso seja um espaço de referência do 
concelho de boticas e de toda a região e 
local de realização regular das mais va-
riadas manifestações culturais, sempre 
em prol da nossa população, funcionan-
do como uma importante alavanca po-
tenciadora da atração turística da nossa 
terra. Dentro do projecto de desenvolvi-
mento que preconizamos para toda a re-
gião do Alto tâmega, o Centro de Artes 
Nadir Afonso terá sempre um papel de 
grande relevância.  
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Quem foi nadir afonso?
Nadir Afonso foi um dos maiores expoentes da pintura contemporânea 
portuguesa e mundial. Arquiteto de formação, Nadir colaborou com Le Corbusier 
e com Óscar Niemeyer, mas foi ao nível da pintura que mais se destacou. 
Estudou pintura em Paris e foi um dos pioneiros da arte cinética. É autor de uma 
teoria estética, tendo publicado vários livros onde defende que a arte é puramente 
objetiva e regida por leis de natureza matemática, que tratam a arte não como um 
ato de imaginação, mas de observação, perceção e manipulação da forma. Nadir 
Afonso alcançou reconhecimento internacional e está representado em vários 
museus. As suas obras mais famosas são a série Cidades, que sugerem lugares em 
todo o mundo. Faleceu em 11 de dezembro de 2013, aos 93 anos de idade. Apesar 
de ter nascido em Chaves, a mãe do pintor era natural do concelho de boticas, mais 
propriamente da aldeia de Sapelos, freguesia de Sapiãos, razão pela qual Nadir 
Afonso sempre desejou deixar marcada esta ligação a boticas.



► António bota, presidente da Câmara 
Municipal de Almodôvar afirma que a  
autarquia recusou a transferência de com-
petências no que diz respeito às praias flu-
viais porque o Município não detém ne-
nhuma destas estruturas no concelho.  
“É certo que estamos a planear a constru-
ção de uma praia fluvial nos próximos dois 
ou três anos, sendo que estamos a con-
cluir o projeto. Contudo, neste momento, 
sem esta mais-valia, não faz qualquer sen-
tido a sua aceitação”. o autarca esclarece 
ainda que recusou também a competên-
cia dos jogos de fortuna e de azar uma vez 
que, “além destes não terem grande ex-
pressão no concelho”, a autarquia não 
possuiu um departamento jurídico espe-
cializado nestas áreas,“o que dificultaria a 
operacionalização desta competência. Fa-
lamos de pequenas situações ocasionais, 
pelo que consideramos mais pertinente a 
sua recusa”. 
o edil assevera que a competência que tu-
tela as vias de comunicação é mais com-
plexa e explica que a sua recusa de deveu 
apenas à falta de informação. “O decreto-
-lei está confuso, o que potencia que sur-
jam dúvidas na sua interpretação. Não po-
demos aceitar algo quando não sabemos 

ao certo o que estamos a aceitar, sobretu-
do com tanta desinformação. Nunca con-
seguimos perceber que vias estariam sob 
a nossa tutela e qual seria a nossa respon-
sabilidade. Seríamos responsáveis pelas 
vias apenas dentro das localidades ou em 
toda a sua extensão? Caso seja toda a sua 
extensão falamos de cerca de 100 quiló-
metros de estrada pelos quais seríamos 
responsáveis e sem qualquer rentabilida-
de. Compreendo que esta competência fa-
ça sentido em grandes centros urbanos 
onde existem painéis publicitários sobre 
os quais são cobradas as devidas licen-
ças. Aqui, em Almodôvar a rentabilidade é 
zero. Além disso, como funcionaria a ma-
nutenção destas vias quando fosse neces-
sária alguma intervenção mais complexa? 
Seria impossível aceitarmos uma compe-
tência completamente às cegas, desco-
nhecendo, sobretudo, quais os custos, 
tanto administrativos como financeiros, 
que lhe estariam imputados”. 
A competência ligada à proteção e bem-
-estar animal também foi recusada pela 
autarquia de Almodôvar, sendo que, de 
acordo com António bota, o problema 
também foi a falta de informação. “Apesar 
do Município ter na sua equipa um veteri-
nário municipal, a verdade é que não sa-
bemos que vacinas seremos obrigados a 
ministrar e a fiscalizar com a tutela desta 
competência, qual o plano nacional, etc. 
Também desconhecemos os custos que 
esta competência, assim como potenciais 
descontos a que poderíamos ter acesso 
na aquisição de medicação. Além disso, 
desconhecemos, por completo, qual o pla-

Em entrevista ao Empresas+®, António Bota, presidente da 
Câmara Municipal de Almodôvar, faz o balanço do trabalho 

levado a cabo nesta metade do seu segundo mandato, à 
frente dos destinos desta autarquia, assegurando que o 

desafio é agora maior devido à transferência de 
competências do Governo Central para os municípios. 

Apesar disso, o autarca tem uma certeza: “É um orgulho 
estar ao lado do povo de Almodôvar, defendendo sempre os 

seus interesses perante tudo e todos”.

“orgulho-me em estar 
ao lado do povo”

MuNiCípio dE AlModôvAr
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António Bota

“sEriA iMpossívEl ACEitArMos uMA 
CoMpEtêNCiA CoMplEtAMENtE às CEGAs, 
dEsCoNhECENdo, soBrEtudo, QuAis os Custos, 
tANto AdMiNistrAtivos CoMo FiNANCEiros,  
QuE lhE EstAriAM iMputAdos”
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► Fazendo um balanço do seu primeiro 
mandato como presidente da Câmara Mu-
nicipal de Carrazeda de Ansiães, João Gon-
çalves refere que “o primeiro ano de man-
dato foi importante para conhecer de for-
ma profunda o método de trabalho e as di-
versas estruturas existentes na autarquia. 
tinha já algum conhecimento sobre como 
tudo se processava, contudo, como presi-
dente, a perspetiva é sempre diferente, 
uma vez que, estando à frente dos desti-
nos do município, sou o responsável pela 
gestão de todos os processos. Assim, esse 
primeiro ano serviu para me inteirar de to-
dos os dossiers, ainda que tenha, desde lo-
go, promovido algumas adaptações e mu-
danças que considerei da máxima perti-
nência, nomeadamente, no que concerne 
à gestão da própria instituição”. o autarca 
avançou, por exemplo, com avaliação de 
desempenho de todos os funcionários, rei-
niciando e atualizando o programa de pro-
gressão de carreiras que se encontrava 
congelado. 
O edil refere também que existiam diver-
sos concursos abertos para a admissão de 
novos colaboradores que tinham sido ini-
ciados pelo anterior executivo. “Realizá-
mos todo o processo de contratação, tare-
fa complexa e morosa, até porque implica-

va a análise e gestão de cerca de 400 can-
didaturas. Com este reforço de pessoal, 
hoje, temos uma autarquia mais capaz e 
mais eficaz, com colaboradores que são 
uma mais-valia e que nos deixam mais ap-
tos para exercermos todas as nossas com-
petências. A acompanhar estas contrata-
ções optei por realizar também pequenos 
ajustes na estrutura orgânica da autar-
quia, tudo para que esta respondesse de 
forma mais afirmativa aos desafios que 
pretendemos ultrapassar”. 

obra concretizada
João Gonçalves assegura que nos primei-
ros dois anos de mandato, “foram concluí-
das diversas obras que já estavam em an-
damento e que o anterior executivo tinha 
deixado a autarquia numa situação finan-
ceira estável e favorável”. o autarca refere 
ainda que, no primeiro ano, a autarquia es-
tudou e preparou a submissão de diversas 
candidaturas a fundos comunitários, no 
âmbito do Programa 2020, “apostas e pro-
jetos que agora começamos a colocar em 
prática, o que faz com que este segundo 
ano de mandato seja, sobretudo, de execu-
ção”. o edil informa que já estão concreti-
zadas diversas obras financiadas no âmbi-
to do PAru – Plano de Ação de regenera-
ção urbana, como a edifício da antiga Coo-
perativa Agrícola, espaço adquirido pelo 
anterior executivo, e que agora foi requalifi-
cado. Este novo espaço, obra orçada em 
cerca de 550 mil euros, apesar de ser de 
gestão camarária estará ao serviço do mo-
vimento associativo local, como estrutura 
de apoio a atividades programadas. No 
âmbito deste plano, foram ainda requalifi-
cadas diversas ruas no centro da vila, 
obras que custaram cerca de 400 mil eu-
ros. Para a conclusão do Plano de regene-
ração urbana, João Gonçalves refere que 
falta apenas a requalificação do Jardim D. 
Lopo Vaz de Sampaio, “espaço emblemáti-

co da nossa vila, obra que já está adjudica-
da e que vai iniciar-se em breve”. 
o autarca garante, contudo, que as inter-
venções realizadas têm sido transversais a 
todo o concelho e dá alguns exemplos, a 
pavimentação da estrada de ligação à al-
deia das Areias e também a estrada que li-
ga o nó do IC5 às aldeias de Pinhal do Nor-
te e de Pombal. Estão ainda a decorrer 
ações de manutenção de diversas vias ro-
doviárias por todo o concelho, com espe-
cial incidência nos pontos mais críticos 
identificados pela a autarquia. Foram tam-
bém realizadas obras de recuperação e de 
modernização nos edifícios de apoio às 
piscinas municipais descobertas. “Esta foi 
uma obra realizada totalmente com verbas 
provenientes do orçamento municipal e 
significou um investimento de cerca de 
300 mil euros. Ainda temos muito trabalho 
pela frente, mas queremos continuar a tra-
balhar com base no rigor e de forma sus-
tentada, sem nunca colocarmos em causa 
a sustentabilidade financeira da autar-
quia”, garante o edil. 

dificuldades a ultrapassar
Apesar de todo o trabalho realizado, João 
Gonçalves defende que existem sempre di-
ficuldades e que estas devem ser ultrapas-
sadas, pelo que traçou objetivos, a médio 

prazo, que considera estratégicos e de vi-
tal importância para o município, até por-
que estão ligados à necessidade de criar 
oportunidades para a fixação de pessoas 
no concelho, no âmbito do combate à de-
sertificação do interior. Neste sentido, o 
autarca revela que pretende duplicar o ta-
manho da Zona Industrial de Carrazeda, 
sendo que o plano de pormenor do novo 
parque empresarial já está aprovado. “Nu-
ma primeira fase, queremos disponibilizar 
40 lotes. Abrimos as manifestações de in-
teresse na sua ocupação a diversos em-
presários e caso estes concretizem as pro-
postas, a quase totalidade dos lotes está já 
ocupada. Apesar deste ser um grande in-
vestimento para a autarquia, devido à sua 
importância, não abdicaremos dele e já es-
te ano iremos gastar entre 500 e 600 mil 
euros na aquisição dos terrenos necessá-
rios para a sua concretização. Estamos 
ainda a trabalhar na obtenção de fundos 
comunitários que nos ajudem a concluir 
este projeto”. 
De acordo com João Gonçalves, outro 
grande objetivo estratégico para o conce-
lho será a construção de uma nova barra-
gem, “que permitirá a irrigação do planalto 
de Ansiães e, consequentemente, a obten-
ção de uma maior reserva de água, tornan-
do-nos mais capazes para fazer face a 

A meio daquele que é o seu primeiro mandato como presidente da 
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves 

confessa que olha de forma confiante para o futuro do concelho. 
Com diversas obras já realizadas, vários projetos a decorrer e 
muitos outros já delineados, para o autarca o objetivo é claro: 

fazer de Carrazeda um concelho de referência na região.

confiantes rumo ao futuro
MuNiCípio dE CArrAzEdA dE ANsiãEs

João Gonçalves
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Capital do turismo rural que vale a pena visitar



► A cumprir o segundo mandato como 
presidente da Câmara Municipal de São 
Roque do Pico, Mark Silveira é o respon-
sável pelos destinos desta bonita vila 
caracterizada pelas suas cores, ambien-
te e natureza, onde a cor escura dos so-
los e das rochas vulcânicas contrasta 
antagonicamente com o verde da vege-
tação abundante salpicada por colori-
das plantas e flores.  Aqui, “quem nos vi-
sita entra em contacto com o melhor do 
mar e com o melhor da montanha, o me-
lhor dos dois mundos num curto espaço 
geográfico”. 
São roque do Pico, banhada pelo vasto 
oceano Atlântico, sempre viveu ligada à 
indústria piscatória, já desde o século 
XVIII, quando chegaram os americanos 
que introduziram a caça ao cachalote, 
atividade essa que se institui como uma 
das principais atividades da Ilha. A par 
da pesca, a agricultura e o aproveita-
mento dos solos foi outra das atividades 
que marcou o dia a dia de São roque do 
Pico desde os primeiros tempos de colo-

nização, ainda que, para isso, os primei-
ros colonos tenham tido que aprender a 
tirar o máximo partido dos solos vulcâni-
cos. Hoje, o concelho vira-se para o tu-
rismo como uma das suas principais ati-
vidades, área onde o seu rico patrimó-
nio, se institui como uma importante 
mais-valia. Aqui, a destacar a Igreja Ma-
triz, datada do século XVIII, o Convento e 
Igreja de São Pedro de Alcântara, tam-
bém do século XVIII e o Museu da Antiga 
Fábrica das Armações baleeiras, espaço 
de grande interesse sobre a caça à ba-
leia e a utilização e fabrico de produtos 
derivados. 

a aposta no turismo
Mark Silveira admite que o Município 
tem apostado no turismo e que este tem 
sido um setor em expansão na região, 
contudo, o autarca também considera 
que uma saturação turística não traria 
quaisquer vantagens, nem mesmo na 
componente económica e explica por-
quê: “Não podemos esquecer que a sa-
turação implicaria, forçosamente, uma 
diminuição ao nível da qualidade que as 
várias estruturas podem oferecer, o que 
também seria penalizador para qual-
quer destino turístico. Contudo, é óbvio 
e inegável que o grande crescimento 
económico dos Açores se tem alicerçado 
no turismo e, neste aspeto, o Pico não é 
exceção. Aliás, poderemos mesmo afir-
mar que a Ilha do Pico é um dos maiores 
motores de desenvolvimento deste setor 
na região, sobretudo se realizarmos 
uma análise percentual per capita em 
relação ao número de habitantes locais 
existente. Sendo assim, é inegável que o 

reconhecido como a capital do turismo rural, são roque 
do pico, nos Açores, é um concelho que vale a pena 

visitar. Com paisagens de perder o fôlego, numa 
paisagem natural ainda pouco ou nada alterada pelo 

homem, esta bonita vila sede de concelho, localizada na 
costa Norte da ilha do pico, está à sua espera e promete 

recebê-lo de braços abertos.

capital do turismo rural 
que vale a pena visitar

MuNiCípio dE são roQuE do piCo

Mark Silveira
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MEsMo AFirMAr QuE A ilhA do piCo É uM  
dos MAiorEs MotorEs dE dEsENvolviMENto 
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setor do turismo tem sido de suma im-
portância como alavanca para o desen-
volvimento económico desta Ilha”. 
o autarca reconhece que o aumento do 
número de turistas traz mais-valias para 
todos, “na medida em que aumenta o 
emprego e faz com que mais dinheiro 
seja investido na Ilha. Além disso, todos 
sabemos que dinheiro gera dinheiro, a 
economia prospera e a região só tem a 
ganhar”. A juntar a tudo isto, o edil asse-
gura que o tipo de oferta turística que o 
Município tem promovido também tem 
sido a melhor, “uma vez que não nos 
acarreta constrangimentos ao nível de 
um possível impacto paisagístico e am-
biental, já que a nossa oferta se centra, 
sobretudo, ao nível do turismo rural e do 
turismo de natureza”. 
Para Mark Silveira, o aumento do turis-
mo também potenciou a reabilitação ur-
banística, na medida em que muitas pe-
quenas habitações que estavam em ruí-
nas foram reabilitadas e são agora usa-
das para fins turísticos. “Estas soluções 
adequam-se perfeitamente na paisa-
gem da Ilha e na ruralidade das nossas 
populações, fator atrativo e diferencia-
dor para quem nos visita”. Apesar de re-
conhecer que no concelho não existem 
grandes unidades hoteleiras a chocar 
com a paisagem bucólica existente, o 
autarca também admite que falta em 
São roque do Pico, uma unidade hote-
leira convencional de média dimensão, 
“tudo para que outro tipo de turista, 
aquele que aprecia outro tipo de confor-

to e de serviços nos possa também es-
colher como seu destino de férias. Falo 
de um projeto dotado de todas as como-
didades e, no mínimo, classificado com 
quatro estrelas. Neste âmbito, felizmen-
te, estamos já a analisar algumas pro-
postas para a construção de uma unida-
de deste género no concelho. Claro que 
as autarquias não constroem hotéis, 
contudo podem dar as melhores condi-
ções aos investidores para que o projeto 
se possa concretizar”. Contudo, o edil 
assevera que esta nova unidade terá 
que ficar devidamente enquadrada na 
paisagem, não colocando em causa 
aquela que é a marca do concelho: Capi-
tal do turismo rural. 

Paralelamente, Mark Silveira revela que 
a autarquia também está apostada em 
oferecer tanto aos locais como a todos 
aqueles que visitam a Ilha uma oferta 
cultural e musical variada e eclética. “É 
inegável que, devido à nossa insularida-
de, se torna mais difícil para os picoen-
ses terem acesso a determinado tipo de 
espetáculos. Ao contrário do que acon-
tece em Portugal Continental não pode-
mos simplesmente pegar no carro e ir a 
este ou aquele festival de verão, inde-
pendentemente deste se realizar no 
Norte ou no Sul do País. É também por 
isso que, sempre que possível, promove-
mos festivais com artistas de renome 
que oferecemos a todos os picoenses”. 
o autarca reconhece ainda que a promo-
ção deste tipo de eventos também é be-
néfica para a economia local, “fazendo 
com que um investimento possa ser fa-
cilmente triplicado em retorno, o que é 
significativo”. Um desses eventos que é 
promovido pelo Município e que é já um 
sucesso é o Cais Agosto, festival que 
conta já com 25 anos de existência. Este 
evento tem banhos de mar e de sol, tas-
quinhas, feira gastronómica, animação 
de rua, e a tradição do folclore. Das ar-
tes e sabores, às filarmónicas, bandas e 
DJ’s locais, das marchas populares, às 
regatas e aos botes baleeiros, este festi-
val é recheado de cultura, livros e expo-
sições.

continuar o trabalho 
efetuado

De acordo com Mark Silveira este man-
dato tem-se desenvolvido de forma mais 
facilitada que o anterior, “uma vez que 
se trata de continuar o trabalho anterior-
mente preparado. No meu primeiro man-
dato tive que começar por conhecer os 
cantos à casa, o que levou o seu tempo. 
Agora já domino todos os processos e 
estou a par de todas as questões o que 
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facilita, em muito, o trabalho. Além dis-
so, neste momento a situação financeira 
da autarquia também está estabilizada, 
o que fez toda a diferença no início des-
te segundo mandato. Para além disso, 
tudo o que eram projetos de grande en-
vergadura e que envolviam candidatu-
ras a fundos comunitários também já 
estavam preparados, pelo que, se o pri-
meiro mandado foi de preparação, este 
será de concretização para essas gran-
des obras para o concelho”. 
Neste momento estão já em curso várias 
empreitadas em todo o Município. Exem-
plo disso é a construção da Avenida do 
Moinho na freguesia da Prainha, a aber-
tura de três novos furos para captação de 
água para consumo doméstico, a infraes-
truturação do Parque Empresarial ou ain-
da o abastecimento de água à zona das 
Adegas do Cabrito. “Para além disso es-
tamos a aguardar autorização do tribunal 
de Contas para a adaptação do antigo 
edifício da Casa dos Médicos numa incu-
badora de empresas e já temos o concur-
so público lançado para a requalificação 
da Praceta dos baleeiros, a maior sala de 
visitas do concelho. Será ainda lançado 
este mês de setembro, o concurso para a 
ampliação do largo da igreja da freguesia 
de Santo António, obra essencial para es-
ta população”, assegura o autarca. 
Quanto ao atual quadro comunitário de 
apoio, Portugal 2020, o edil defende 
que este “é muito mau ao nível da estru-
turação e organização e ao nível dos 
projetos aos quais as autarquias se po-
dem candidatar, o que dificultou, em 
muito, o trabalho dos municípios, obri-
gando-os a um estudo cuidado de todas 
as possibilidades e limitações que este 
quadro impõe. tudo isto fez com que os 
processos se tenham atrasado e que só 
agora estes estejam em concretização”. 
Atualmente, uma das maiores preocupa-
ções do autarca passa pela implementa-

ção de medidas que potenciem a fixação 
dos mais jovens na Ilha, “sobretudo da-
queles que não saem para estudar, mas 
que se podem sentir tentados a partir, 
em virtude da procura de melhores con-
dições e oportunidades noutro local. 
Também queremos proporcionar ofertas 
atrativas para aqueles que saem daqui 
para estudar, tudo para que o seu re-
gresso seja atrativo”, refere o edil. Neste 
âmbito, neste momento, a autarquia 
tem concursos abertos para o recruta-
mento de técnicos superiores e de assis-
tentes técnicos para os seus quadros. 
De acordo com Mark Silveira, a incuba-
dora de empresas que está projetada 
também desempenhará um papel im-
portante para a fixação de jovens qualifi-
cados no concelho. 
Sendo a habitação outra questão impor-
tante quando se fala na fixação da popu-
lação, o autarca assevera que também 
foi criado um novo loteamento, “ideal pa-

ra a fixação de jovens famílias, faltando 
apenas o regulamento para a atribuição 
dos respetivos lotes. Por fim, julgo que es-
ta nova dinâmica resultante do aumento 
do turismo também está a cativar o re-
gresso dos mais jovens para a Ilha, assim 
como para a fixação de jovens provenien-
tes de outros locais que escolhem o Pico 
para desenvolver o seu projeto de vida”. 
Até ao final do presente mandato, Mark 
Silveira revela que espera conseguir 
concluir todas as obras que estão, neste 
momento, em curso. Paralelamente, 
“pretendemos continuar a preparar os 
mais variados projetos, para que estes 
possam ser executados logo que surja a 
oportunidade para o seu financiamento. 
Esta antecipação é de vital importância 
no âmbito de um novo quadro comunitá-
rio de apoio. tem que existir planeamen-
to a médio/longo prazo para que possa-
mos perspetivar o futuro da melhor for-
ma”, conclui. 
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sempre em primeiro lugar

o Município de São roque do Pico 
foi classificado em primeiro lugar no 
top Nacional do Índice Global da 
Qualidade da Governação Local, de 
acordo com um estudo realizado a 
nível nacional e que foi publicado e 
patrocinado pela Fundação Francis-
co Manuel dos Santos. De ressalvar 
que, entre as várias dimensões 
abordadas no estudo, São roque do 
Pico aparece bem classificado nas 
dimensões da “Eficácia Governa-
mental” e do “Acesso e Regulação 
do Mercado”. 
Este estudo, intitulado “Qualidade da 
Governação Local em Portugal”, foi 
coordenado por Luís de Sousa, do 
Instituto de Ciências Sociais da uni-
versidade de Lisboa, e por António 
tavares, da universidade do Minho, 
tendo sido apresentado nas Jorna-
das do Poder Local, em Portalegre, 
que decorreram no final do ano pas-
sado. Para realizarem uma análise 
global à qualidade da governação 
dos vários municípios portugueses e 
após uma análise dos estudos pro-
duzidos por académicos em contexto 
universitário e organizações interna-
cionais, os autores deste estudo cria-
ram um índice de qualidade da Go-
vernação Local, alicerçada em cinco 
dimensões “Voz dos Cidadãos e 
Prestação de Contas”, “Estabilidade 
Política”, “Acesso e Regulação do 
Mercado”, “Estado de Direito e Pre-
venção da Corrupção” e “Governa-
ção Local”.



► A bonita vila da Madalena situa-se no 
extremo ocidental da Ilha do Pico e é a 
grande produtora do famoso Vinho dos 
Açores, da casta verdelho, que durante 
anos determinou o estilo de vida das po-
pulações locais. 
Graças às excelentes condições climatéri-
cas, complementadas pela riqueza dos 
solos vulcânicos, a Madalena conseguiu 
criar uma paisagem vínica única, classifi-
cada como Paisagem Protegida de Inte-
resse regional da Cultura da Vinha da 
Ilha do Pico e Património Mundial da Hu-
manidade pela uNESCo. 
A verdade é que o desenvolvimento do 
concelho da Madalena e a produção vitivi-
nícola são indissociáveis e construíram a 
história deste Município. o vinho produzi-
do nestas terras é conhecido em todo o 
mundo e apelidado por muitos como o 
verdadeiro néctar dos deuses. 
Alicerçado na produção do vinho, o fenó-
meno do enoturismo está também a cres-
cer no concelho, pelo que têm surgido di-
versos investidores privados com projetos 
que pretendem implementar na região. 

Segundo José Soares, presidente da Câ-
mara Municipal da Madalena do Pico, fa-
lamos de projetos que “respeitam inte-
gralmente a natureza e paisagem onde 
se pretendem inserir, a começar, desde 
logo, pela escolha dos materiais. Este ti-
po de cuidados apraz-nos muito, uma vez 
que defendemos um turismo sustentável 
e diferenciador. Defendemos um turismo 
de respeito total pela natureza e pelo 
meio ambiente, uma vez que pretende-
mos manter inalteráveis as nossas carac-
terísticas. Claro que queremos que os tu-
ristas nos visitem e que as pessoas invis-
tam na Ilha, contudo, este terá que ser 
um investimento de qualidade, com res-
peito absoluto pela natureza envolvente”. 
De acordo com o autarca, apesar da Ma-
dalena do Pico ter sido considerada a Ci-
dade do Vinho 2017, a verdade é que o 
Município certificou a marca «Madalena, 
Capital dos Açores da Vinha e do Vinho», 
antes disso. 
o processo iniciado pela autarquia, em 
fevereiro de 2014, teve como objetivo 
principal promover o concelho. “Assim, o 
posterior galardão de Cidade do Vinho 
permitiu certificar aquilo que se produz 
nesta paisagem protegida. os nossos 
produtores conseguiram obter bastante 
visibilidade durante aquele ano, ainda 
que isso tenha implicado também muito 
trabalho, não só na certificação da quali-
dade dos produtos, como também no 
marketing que foi realizado a esses pró-
prios produtos”. 
Conhecida pela sua produção vitiviníco-
la, a Madalena do Pico não produz este 
produto em grandes quantidades e o edil 
explica porquê: “O nosso produto é muito 
específico, numa paisagem muito parti-

cular, sendo essa a diferenciação que 
nos acrescenta valor. Este é um produto 
que tem um sabor único e que deve ser 
valorizado pela forma como é produzido, 
daí que as nossas garrafas atinjam pre-
ços elevados no mercado. Além disso, a 
promoção da nossa viticultura, do vinho, 
das vinhas e das nossas mais intrínse-
cas tradições é crucial para esta autar-
quia, que, desta forma, aposta num dos 
mais importantes setores locais como 
uma incontornável imagem de marca de 
promoção de todo o concelho e da Ilha, 
num reforço da nossa identidade, reco-
nhecendo o magno trabalho de todos 
aqueles que dedicam ou dedicaram a 
sua vida à produção de vinho”.
Para o autarca, a existência da Escola Pro-
fissional do Pico é outra importante mais-

-valia para o concelho e para o setor vitivi-
nícola, na medida em que, entre outros, 
promoveu cursos de viticultura, no decor-
rer dos últimos anos. “A verdade é que o 
ensino profissional é de suma importância 
nas ilhas açorianas, ajudando a fixar os 
mais jovens na região, para além de nos 
aproximar das outras ilhas. A nossa ambi-
ção é que a Escola Profissional possa mi-
nistrar cada vez mais cursos, preparando 
os jovens para o trabalho, não só nas vi-
nhas, mas também em todas as vertentes 
do enoturismo, uma vez que começa a fal-
tar mão de obra qualificada nesta área. 
Assim, além de formarmos as pessoas, 
conseguiríamos também fixá-las, uma vez 
que teriam trabalho”. 
De acordo com José Soares, o aumento 
do turismo também potenciou a recupe-

Em entrevista ao Empresas+®, José soares, presidente da Câmara 
Municipal da Madalena do pico, convida todos os portugueses a 

visitarem a Capital dos Açores da vinha e do vinho, repleta de 
paisagens únicas já classificadas como Paisagem Protegida de 

interesse regional da Cultura da vinha e como património Mundial 
da humanidade, pela uNEsCo. 

capital dos açores 
da Vinha e do Vinho

MuNiCípio dA MAdAlENA do piCo

José Soares
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ração de alguns imóveis e a requalifica-
ção imobiliária de algumas zonas. Claro 
que, neste contexto, “também foi impor-
tante a nossa participação em alguns 
fundos existentes para este fim. Para 
além do potencial turístico, muitas pes-
soas também optaram por recuperar as 
suas antigas habitações, uma vez que 
pretendem voltar para algo que sempre 
foi seu e que bem conhecem. De assina-
lar ainda a fixação de muitos estrangei-
ros que vieram até aqui de férias e que 
se apaixonaram por esta Ilha e tomaram 
a decisão de vir para aqui viver. Também 
eles adquiriram muitos imóveis antigos 
que depois recuperaram”. 
Por fim, o edil lembra que o último qua-
dro comunitário de apoio também per-
mitia a atribuição de verbas para a cria-
ção de alojamento local, “o que alavan-
cou a reconstrução e fez com o que a 
oferta de alojamento local, devidamente 
licenciada, tenha aumentado exponen-
cialmente”. 
José Soares revela ainda um desejo e 
uma secreta esperança: a recuperação 
do antigo Hotel Pico. “Faz falta à fregue-
sia a existência de uma unidade hotelei-
ra de média dimensão e, neste caso, a 
estrutura já existe, precisa apenas de ser 
recuperada. Foram já realizadas diver-
sas tentativas, contudo, até ao momen-
to, ainda nenhuma conseguiu vencer. 
Apesar disso, estou confiante de que, um 
dia, este sonho tornar-se-á realidade”.

continuar o bom trabalho
“Estes dois anos têm sido a continuação 
do trabalho iniciado no mandato ante-
rior”, revela o edil. Ao nível de grandes 
obras e projetos, neste momento, José 
Soares refere que a autarquia está a de-
senvolver um projeto de requalificação 
da rede de águas, “aspeto fundamental 
para a qualidade de vida das populações 
e de todos aqueles que nos visitam”. 

O Município também iniciou a requalifica-
ção do leito da ribeira de São Caetano, 
“obra que ambicionávamos realizar há 
muito tempo, mas que ainda não tinha si-
do possível devido à sua complexidade”. 
Para além disso, terminaram recente-
mente as obras de requalificação do cen-
tro da vila, “que vieram dignificar muito 
mais a nossa porta de entrada” e o novo 
mercado municipal foi, em setembro, 
inaugurado.
“Continuamos com os projetos que sub-
metemos aos fundos comunitários do 

Portugal 2020 e que esperamos que 
ainda se concretizem no decorrer do 
presente mandato. Exemplo disso é a 
construção da ciclovia, que está em fase 
de adjudicação. Esperamos que, no pró-
ximo verão, todos os habitantes assim 
como todos os visitantes possam já usu-
fruir desta nova infraestrutura, que liga 
a Madalena ao Cachorro [freguesia das 
bandeiras]”, revela o autarca que com-
pleta: “Orgulhamo-nos de trabalhar em 
estreita colaboração com todas as insti-
tuições que existem neste concelho, 

aproveitando ao máximo todos os fun-
dos ou programas nas mais diversas 
vertentes. Conseguimos fazer muita 
obra, com muito poucos recursos conce-
lhios o que demonstra esse nosso em-
penho”.  
Ao nível das infraestruturas públicas, de 
acordo com José Soares, o que o Municí-
pio da Madalena do Pico ambiciona e 
onde ainda sente algumas dificuldades 
são os transportes e a obtenção de ser-
viços de saúde de qualidade. “Estas têm 
sido estas as nossas maiores lutas. ba-
talhamos por um centro de saúde que 
funcione de acordo com as necessida-
des da população. Sabemos que o Hos-
pital do Faial não está longe, contudo, o 
facto de não termos respostas efetivas e 
de qualidade ao nível da saúde acaba 
por nos prejudicar, também ao nível dos 
possíveis investimentos que empresas 
poderiam realizar no concelho. Se con-
seguíssemos colmatar estas duas lacu-
nas, mais investidores quereriam inves-
tir e mais pessoas quereriam ficar na 
Madalena”. 
o edil assegura que o Município vai reali-
zando todas obras que lhe compete, no-
meadamente ao nível do saneamento 
básico, da requalificação da rede de 
águas e da recolha de resíduos urbanos. 

Vi



“Os municípios não podem simplesmen-
te crescer, têm que adaptar os seus ser-
viços públicos às necessidades da popu-
lação. No caso da Madalena falamos so-
bretudo do abastecimento de água, ten-
do em conta que não existem ribeiros no 
concelho, este pode ser um problema 
que pretendemos desde já acautelar, 
ainda mais na atualidade com todas as 
questões ligadas ao ambiente e ao clima 
na ordem do dia”.
Para além disso, José Soares garante 
que não podemos esquecer que o setor 
agrícola e a exploração de gado são im-
portantes setores no concelho e que 
estas duas atividades consomem muita 
água. “Assim, se queremos que as pes-
soas se fixem aqui temos que lhes ofe-
recer as devidas condições. Apesar dis-
so, munícipes, agricultores e poder au-
tárquico, todos temos que nos cons-
ciencializar para a importância da pou-
pança da água, assim como para o 
aproveitamento da água das chuvas. A 
água não é um bem inesgotável e te-
mos que tomar as devidas medidas an-

tes que surjam problemas com o seu 
fornecimento”. 

Políticas sociais 
são uma forte aposta
No sentido de promover a fixação das 
pessoas na Ilha e o aumento da natalida-
de, o autarca revela que o Município da 
Madalena do Pico distribui kits de natali-
dade aos pais e futuros papás do conce-
lho, tendo só neste ano atribuído 32 e 
mais de meio milhar, desde que a inicia-
tiva entrou em funcionamento.
A autarquia possui ainda o «Cartão Muni-
cipal de Famílias Numerosas», que prevê 
descontos especiais para as famílias 
com três ou mais filhos, nomeadamente 
uma redução de 25 por cento nas taxas 
das mais diversas prestações de servi-
ços municipais, como a tarifa da água e 
recolha do lixo doméstico e nos licencia-
mentos e autorizações para execução de 
obras particulares. 
A par destes benefícios, o Município tem 
ainda promovido a fixação de famílias, 
com a colocação de lotes para habitação 

em hasta pública e a atribuição de bol-
sas de estudo aos estudantes universitá-
rios da Madalena do Pico, promovendo a 
captação de jovens quadros, bem como 
a dinamização de diversos programas de 
ocupação de tempos livres de jovens. 
Por exemplo, durante as férias escolares 
o Município promove programas como o 
«MadalenAventura», para a ocupação 
dos tempos livres dos mais jovens. “Nes-
te âmbito ainda possuímos a ludoteca 
que, no verão, oferece o programa «Fé-
rias em Movimento», ideal para os mais 
novos se divertirem e para os pais que, 
assim, têm um local onde deixar os seus 
filhos enquanto trabalham. Neste mo-
mento, a ludoteca já tem o seu regula-
mento de funcionamento aprovado, o 
que faz com que, no decorrer do ano leti-
vo este seja um espaço onde os pais vão 
poder deixar as crianças quando as au-
las terminarem. A verdade é que, com os 
nossos recursos humanos e com as nos-
sas capacidades tentamos oferecer o 
máximo de soluções e serviços aos nos-
sos munícipes. tudo para que consiga-

mos ajudar as famílias, fazendo com que 
estas aqui se fixem”, refere o edil.
Para além disso, José Soares garante 
que o Gabinete de Ação Social do Municí-
pio está sempre vigilante e atento e que 
este é um concelho “que oferece uma 
série de serviços à população, nomeada-
mente ao nível do apoio sénior com o 
Programa MadalenAbraça, que apoia os 
mais idosos em idas a consultas, medi-
cação e em todo o tipo de deslocações, 
como uma simples ida ao supermerca-
do. Somos quase um familiar que está 
sempre presente e que ajuda sempre 
que é necessário, pelo que é muito gran-
de a nossa proximidade com a nossa co-
munidade sénior”, assevera o autarca. 
Ainda no que diz respeito aos mais ve-
lhos, o departamento de desporto da au-
tarquia também promove diversas ativi-
dades de desporto sénior, visitando di-
versas instituições onde realiza todo o ti-
po de atividades e jogos, “ideais para 
proporcionar o convívio entre todos, ao 
mesmo tempo que se combate a seden-
tariedade”, conclui. 
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► Álamo Meneses cumpre o segundo 
mandato como presidente da Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo acom-
panhado exatamente pela mesma equi-
pa que esteve com ele durante o primeiro 
mandato. “Devemos ser uma das poucas 
autarquias no país em que isso acontece. 
Nas últimas eleições, em 2017, apresen-
tamos um programa que foi sufragado 
pela população, pelo que a nossa obriga-
ção agora é de o cumprir. Esperamos 
chegar a 2021 com uma boa taxa de exe-
cução daquelas que foram as nossas pro-
postas”, garante o autarca.
olhando para trás, o edil revela que este 
tem sido um trabalho de continuidade 
em relação ao mandato anterior, “sendo 
que sempre encarei este desafio como 
um projeto a médio prazo, sustentado e 
para o qual seria necessário algum tem-
po”. Apesar disso, Álamo Meneses reco-
nhece que o seu primeiro mandato lhe 
trouxe algumas lutas inesperadas. “A au-
tarquia passou por uma fase muito com-

plicada, nomeadamente do ponto de vis-
ta político, uma vez que a anterior presi-
dente se demitiu. Paralelamente, não po-
demos esquecer a profundíssima crise 
económica que assolou o nosso País e 
que ainda se continua a fazer sentir na 
Ilha terceira. Creio que assumi este lugar 
naquele que foi o ano mais difícil para a 
região, 2013. Para além da questão eco-
nómica, as pessoas estavam mergulha-
das numa espécie de pessimismo, o que 
dificultou ainda mais o nosso trabalho. 
Estes foram desafios acrescidos que tive-
mos que superar”. 
Apesar das dificuldades, Álamo Meneses 
assegura que, quando tomou posse, a 
autarquia estava organizada e as contas 
estavam ordenadas, pelo que o maior de-
safio passou pela intervenção social e 
económica do concelho, “retomando o 
otimismo e a autoestima que a crise nos 
fez perder, ao mesmo tempo que abría-
mos novos horizontes e novas perspeti-
vas para todos aquele que aqui moram. 
Assim já muito foi feito, mas a nossa ca-
minhada tem que continuar”. o autarca 
assevera que foram já realizadas diver-
sas obras importantes e estruturantes, 
como a manutenção e limpeza das linhas 
de água, como Porto Judeu, “com o obje-
tivo de contribuir para a segurança de 
pessoas e bens”. o edil destaca ainda a 
reestruturação do sistema de tratamento 
de resíduos, obra financiada a 100 por 
cento, em conjunto com o município vizi-
nho da Praia da Vitória. “Este projeto per-
mitiu um encaixe financeiro na ordem 
dos 36 milhões de euros, o que nos per-
mitiu avançar com a construção de uma 
incineradora, aproveitando os resíduos 
para a produção de energia. Neste mo-
mento, cerca de dez por cento da energia 
elétrica consumida no concelho provém 
desta fonte. Com esta obra, conseguimos 
ainda resolver, em definitivo, um grave 

problema que tínhamos: a existência de 
um aterro que estava descontrolado e 
que colocava em perigo alguns dos nos-
sos recursos hídricos. Assim, podemos 
dizer que o concelho realizou um excelen-
te aproveitamento dos fundos comunitá-
rios provenientes do anterior quadro de 
apoio”. 

a aposta nas novas tecnologias
o parque de ciência e tecnologia da ilha 
terceira (terinov), o segundo dos Açores, 
também já está em funcionamento. Ins-
talado no antigo campus de Angra do He-
roísmo da universidade dos Açores, onde 
inicialmente funcionou um hospital mili-

tar, o terinov tem uma zona destinada à 
incubação de empresas, para além de 
espaços para empresas existentes, para 
indústrias criativas e laboratórios de in-
vestigação, para além de áreas destina-
das ao desenvolvimento da indústria 
agroalimentar e produtos lácteos. Este 
parque acolhe ainda o Centro de biotec-
nologia dos Açores. “Este é um excelente 
projeto de reabilitação urbanística de um 
edifício junto a um bairro social que esta-
va em completa ruína. Além disso, o pri-
meiro concurso para atribuição de espa-
ços já decorreu e a atividade é já signifi-
cativa”, assegura o edil que advoga que 
este é um investimento, superior a nove 

A cumprir o segundo mandato como presidente da Câmara 
Municipal de Angra do heroísmo, nos Açores, álamo Meneses, em 

entrevista ao Empresas+®, faz o balanço do trabalho levado a 
cabo até ao momento. O autarca está confiante de que chegará a 
2021 com uma boa taxa de execução daquelas que foram as suas 

propostas em 2017 e que foram sufragadas pela população.

confiante rumo a 2021
MuNiCípio dE ANGrA do hEroísMo

Álamo Meneses (ao centro)
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milhões de euros, “que vai reforçar a ca-
pacidade que a região tem para atrair 
empresas nas mais diversas áreas”. 
Segundo Álamo Meneses, a autarquia de 
Angra do Heroísmo também se tinha 
comprometido a criar uma incubadora de 
negócios de base local, “com vista à es-
truturação de um novo e sustentável ca-
pítulo económico”. É neste contexto que 
surge a StartUp Angra, “que visa poten-
ciar e consolidar um ecossistema de em-
preendedorismo, inovação e desenvolvi-
mento tecnológico, ao mesmo tempo que 
rentabiliza oportunidades dos eixos in-
dustriais estratégicos de importância pa-
ra a região, captando novos negócios e 
valorizando a produção local. De salien-
tar que a equipa multidisciplinar inclui 
mentores reconhecidos pelos seus per-
cursos académicos e profissionais. O ob-
jetivo é que, através da partilha de com-
petências ao nível da gestão, criativida-
de, negociação, financiamento e identifi-
cação de oportunidades de negócio, a 
Startup Angra disponibilize espaços físi-
cos e virtuais para sediar e acompanhar 
empreendedores, acedendo às tecnolo-
gias de comunicação, informação e pro-
totipagem, além de proporcionar ligações 
com parceiros associados ao meio em-
presarial e académico”, esclarece o edil 
que explica que a incubadora acompa-
nha todas as fases do processo empreen-
dedor, desde a geração da ideia até à in-
tegração do produto ou serviço no merca-
do. “Mais do que capacitar o espírito em-
preendedor local, a Startup Angra visa 
apoiar e assegurar a sustentabilidade de 
projetos que venham a assumir um papel 
exemplar no novo capítulo económico de 
Angra do Heroísmo. Já passaram por este 
projeto cerca de meia centena de novas 
iniciativas empresarias, estando algu-
mas delas em fase de instalação no Par-
que tecnológico, o que muito nos alegra”, 
completa.

Ainda na área das novas tecnologias, e 
com um investimento de 300 mil euros 
por parte do Governo regional dos Aço-
res, o autarca revela que foi firmada uma 
parceira com a Itup, dando origem à ter-
ceira tech Island 2019, iniciativa que pre-
tende criar 60 novos postos de trabalho 
na área da programação informática, ao 
mesmo tempo que fornece formação a 
programadores em outSystems, uma fer-
ramenta de desenvolvimento de aplica-
ções de software. “Este bootcamp inten-
sivo de programação, pretende apresen-
tar uma alternativa às tradicionais lingua-
gens de programação e transformar a 
ilha terceira num pólo de empresas tec-
nológicas”, afirma Álamo Meneses.

desafios futuros
“Esta é uma ilha, mas perfeitamente inte-
grada do ponto de vista social e económi-
co. É por isso que trabalhamos em estrei-
ta parceira e colaboração com o municí-
pio vizinho da Praia da Vitória. Qualquer 
melhoria num destes concelhos afeta po-
sitivamente o outro, daí que faça todo o 
sentido uma atuação concertada e con-

junta, pelo que estamos confiantes de 
que todas estas medidas, entretanto le-
vadas a cabo, serão capazes de fixar 
mais pessoas na ilha, o que muito nos 
apraz”, refere o autarca que reconhece 
que a perda de população continua a ser 
um dos principais problemas que o Muni-
cípio enfrenta. “Estamos em fase regres-
siva do ponto de vista demográfico, situa-
ção que urge inverter. Desde 2013 que o 
nosso saldo fisiológico é negativo, ou se-
ja, morrem mais pessoas na ilha do que 
aquelas que nascem”. Álamo Meneses 
reitera que a emigração é outro problema 
que contribui para a falta de população 
na Ilha, sobretudo na costa Norte e oeste 
onde já existem freguesias habitadas, 
quase em exclusivo, por pessoas mais ve-
lhas, “o que é preocupante. Este será um 
problema daqui a 10 ou 20 anos, pelo 
que temos que apostar na sua resolução 
atualmente”. 
o autarca revela ainda que viver numa 
ilha distante como a Terceira “cria uma 
dependência muito grande em relação 
às acessibilidades, seja pela via área ou 
marítima”, sendo que, nesta área a Ilha 

tem atravessado algumas dificuldades. 
“As nossas dificuldades no transporte 
aéreo são conhecidas. Ainda que afetem 
os Açores em geral, acabamos por ser 
ainda mais penalizados, uma vez que fi-
camos secundarizados em relação ao 
Aeroporto de Ponta Delgada, o que nos 
causa grandes constrangimentos”. o 
edil assegura que é vital que se repense 
o modelo existente para a acessibilida-
de aérea de e para as ilhas. “Esta é uma 
matéria que devia merecer toda a aten-
ção do Governo regional dos Açores, 
ainda que admita que parte da sua reso-
lução possa passar por iniciativas em-
presariais particulares”.
Álamo Meneses revela que a região tam-
bém sofre com dificuldades no transpor-
te marítimo, “o que penaliza economica-
mente a Ilha. A verdade é que temos si-
do esquecidos pelos navios de cruzeiro 
que estão em franca expansão na re-
gião”. Para o autarca a explicação é ób-
via: “Não existe um porto adequado pa-
ra estas embarcações. A solução seria a 
reestruturação do Porto das Pipas. o 
lançamento do concurso já ocorreu, pe-
lo que aguardamos com expectativa que 
a obra seja lançada o mais rápido possí-
vel. Esta intervenção inclui o prolonga-
mento do cais de acostagem para os 
182 metros e a construção da última 
rampa ro-ro [navios que incorporam 
rampas para ‘rolar’ a carga para bordo e 
para terra] e ferries dos portos dos Aço-
res. A requalificação deste porto propor-
cionará melhores condições de opera-
cionalidade e segurança, contribuindo 
para o desenvolvimento do concelho de 
Angra do Heroísmo”, conclui.  
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► Nas últimas eleições autárquicas de 
2017, Manuel Avelar Santos foi eleito pela 
terceira e última vez presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Cruz da Graciosa, 
nos Açores. olhando para trás, o autarca 
considera que o balanço do trabalho leva-
do a cabo é bastante positivo, sendo que, 
neste momento, estão ainda a decorrer di-
versos projetos para os quais a autarquia 
conta com fundos comunitários. “Este tipo 
de oportunidades não pode ser desperdi-
çado, uma vez que vivemos com base nos 
fundos provenientes do orçamento de Es-
tado, o que faz com que o recurso a outras 
formas de financiamento se torne de vital 
importância para a concretização de pro-
jetos de média e grande dimensão, caso 
contrário restar-nos-ia apenas o recurso à 
banca”, admite o edil que completa: “Os 
impostos recebidos também são poucos e 
a construção é praticamente inexistente, 
pelo que não podemos cobrar pelos alva-
rás. Assim, vivemos sobretudo com os fun-
dos provenientes do orçamento. Feliz-
mente, desde 2015, essa ajuda tem me-
lhorado progressivamente, o que muito 
nos tem ajudado. Ainda nesta área, o fac-

to do Governo Central nos permitir aumen-
tar o nosso quadro de pessoal a nível su-
perior, através da contratação de mão de 
obra especializada foi outra importante 
mais-valia”. 
De acordo com Manuel Avelar Santos, o 
recurso à banca foi essencial para que o 
Município possa avançar com a constru-
ção de um novo canil/gatil municipal, pro-
jeto que já está concluído. “Esta é uma 
obra muito importante para a região por-
que falamos, não só da saúde animal, 
mas também de saúde pública. Queremos 
cumprir a lei e estou confiante de que, ain-
da este ano, poderemos lançar o concurso 
para a construção deste novo espaço. É, 
portanto, minha convicção que, antes do 
final deste mandato, seremos capazes de 
inaugurar o nosso novo canil/gatil, garan-
tindo, com toda a qualidade, a proteção 
dos nossos animais”, revela o autarca. o 
projeto está orçado em 350 mil euros. 
Quanto ao veterinário municipal, o edil in-
forma que o Município já dispõe de um no 
seu quadro de pessoal. “Este profissional 
tem sido uma ajuda importante na elabo-
ração deste projeto, onde contamos com o 
seu aconselhamento técnico. O canil que 
temos a funcionar está completamente 
desatualizado e não tem as condições ne-
cessárias para poder continuar a laborar”. 
Nesta área, o autarca destaca ainda o pro-
tocolo que a autarquia tem com a Associa-
ção dos Cinegeticofilos da Ilha Branca pa-
ra a recolha de animais e para o seu pos-
terior tratamento, tudo com o apoio do ve-
terinário municipal. 

três grandes projetos
Segundo Manuel Avelar Santos, este ter-
ceiro mandato está alicerçado em três 
grandes projetos. “Desde logo, a requalifi-

cação da nossa rede de águas, projeto 
que está concluído e que tínhamos inicia-
do no mandato transato. Vamos lançar, 
ainda este ano, mais uma fase deste pro-
jeto”, num investimento de cerca de um 
milhão de euros. Para o autarca, a ques-
tão da água é um grande desafio na ilha. 
“Temos de evitar ao máximo os desperdí-
cios, até porque a Graciosa é uma ilha re-
lativamente seca, com muitos animais pa-
ra alimentar, o que faz com que o abaste-
cimento de água de qualidade assuma 
uma importância ainda maior. Assim, é 
nossa responsabilidade incentivar, cada 
vez mais, as populações para a poupança 
no consumo de água. Devemos, por exem-
plo, aproveitar a água da chuva para lavar 
o carro. temos de poupar para que esta 
nunca falte nas torneiras”.
O segundo grande projeto é a construção 
do Parque Empresarial da Graciosa, obra 
que se encontra concluída. Em terceiro lu-

gar, a requalificação da zona central da vila, 
com especial enfoque nas ruas empedra-
das e os pauis, “um dos nossos ex-líbris. 
tanques construídos há muitos anos atrás, 
no século XIX, com o objetivo de proporcio-
nar o abastecimento de água a todos os 
animais. Hoje, estas estruturas já não são 
usadas com essa finalidade, contudo que-
remos preservar a sua beleza, por forma a 
potenciar turisticamente a nossa vila. Ape-
sar de pequena, esta vila é muito bonita e 
tem a maior praça de todas as existentes 
nos Açores. Em termos de centralidade, a 
nossa Praça Fontes Pereira de Melo, em 
conjunto com a Praça São Francisco, são 
um motivo de orgulho para esta ilha. Neste 
momento, aquilo que falta é população pa-
ra encher aquela praça”, assevera o edil. 
Manuel Avelar Santos admite que a rede 
viária existente na ilha também necessita 
de algum investimento, sendo que a autar-
quia vai realizando, sempre que possível, 

A cumprir o terceiro e último mandado como presidente da Câmara 
Municipal de santa Cruz da Graciosa, nos Açores, Manuel Avelar 

santos faz um balanço do trabalho realizado e fala sobre as 
principais obras que ainda estão em curso. o objetivo do autarca é 

claro: “deixar a Graciosa cada vez mais graciosa”.

graciosa cada vez 
mais graciosa

MuNiCípio dE sANtA Cruz dA GrACiosA

Manuel Avelar Santos
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algumas reparações. Para além disso, 
“vamos realizando alguns investimentos 
neste setor, sempre de forma cuidada e 
conscienciosa, uma vez que estamos nu-
ma ilha e temos que ter a certeza de que 
todos os traçados são seguros. Nesta 
área, infelizmente, estamos impossibilita-
dos de concorrer a fundos comunitários, 
uma vez que estes não contemplam a re-
de viária, dificuldade acrescida para um 
município pequeno como o nosso. Apesar 
de pequena em dimensão, a verdade é 
que a nossa rede viária é bastante exten-
sa, o que implica custos avultados só em 
manutenção”. 

turismo de natureza
De acordo com Manuel Avelar Santos, a 
Graciosa é uma ilha vocacionada, sobretu-
do, para o setor da agropecuária, nomea-
damente, a produção de leite e de carne 
de qualidade. Paralelamente, também es-
tá em crescimento o setor da pesca, “área 
onde a Associação de Pescadores tem rea-
lizado um trabalho muito meritório, princi-
palmente na retoma de apanha de algas 
na ilha”. o peixe seco, especialidade local, 

também está a ser novamente uma apos-
ta. Por fim, o autarca advoga que o setor tu-
rístico também está a crescer. “Não quere-
mos que este setor cresça rapidamente 
porque a ilha não teria capacidade de res-
posta, pelo que faz todo o sentido que este 
seja um crescimento lento, mas sustenta-
do e sustentável. Queremos, essencial-
mente, turismo de qualidade. A Graciosa 
sabe receber muito bem todos aqueles 

que a visitam”. o autarca assevera ainda 
que já existem diversas alternativas para 
alojamento, tanto local como rural, “contu-
do, as respostas na restauração ainda são 
insuficientes para uma avalanche de turis-
tas e, nesse aspeto, há ainda algum traba-
lho a fazer. Apesar disso, são muitos aque-
les que escolhem a Graciosa para a obser-
vação de aves, assim como para percorrer 
os nossos trilhos, no chamado turismo de 

natureza. Este é o destino ideal para quem 
quer passar umas férias para descansar, 
repletas de ar puro e da mais bela nature-
za”. A ilha foi classificada pela Unesco co-
mo reserva da biosfera em 2007. 
Em relação ao futuro, Manuel Avelar San-
tos tem uma certeza: “Queremos concluir 
os projetos em curso e deixar tudo prepa-
rado para que quem nos suceder possa 
continuar a prosseguir rumo ao futuro de 
uma Graciosa cada vez mais graciosa”, 
conclui. 

► no seu discurso de tomada 
de posse considerou 
a economia como um pelouro
decisivo. Que posicionamento
ambiciona para o Município 
de leiria na área económica?
A nossa visão de Leiria para o futuro passa 
pela construção de um território altamen-
te atrativo para a captação de investimen-
to, para a criação de novas empresas e 
respetivos postos de trabalho. Assim, es-
tamos focados, sobretudo, em criar condi-
ções para a instalação de empresas de 
base tecnológica e digital no nosso conce-

lho, através da criação de infraestruturas 
que criem um ambiente favorável precisa-
mente aos setores das novas tecnologias, 
do digital e do empreendedorismo, áreas 
que acreditamos que vão estar no pelotão 
da frente no que diz respeito à criação de 
riqueza no futuro.
 
Que projetos estão previstos 
pelo executivo para a 
concretização dessa 
estratégia?
Um exemplo muito recente dessa estraté-
gia passou pela assinatura de um protoco-

lo com uma operadora no âmbito do qual 
vamos garantir uma cobertura de 95% do 
nosso concelho com fibra ótica de última 
geração. Acreditamos que esta será, clara-
mente, uma das áreas que marcará a fron-
teira entre os territórios menos e mais de-
senvolvidos, constituindo um fator prioritá-
rio para a atração de investimento e para 
a criação de emprego.
Estamos também a projetar a instalação 
da Startup num espaço de 2.000 m2 no 
Mercado Municipal de Leiria, que se en-
contra em renovação, onde pretendemos 
juntar o mais moderno e disruptivo na 

No final do mês de agosto, Gonçalo Lopes assumiu a presidência da Câmara Municipal de Leiria. Em entrevista ao Empresas+®, o autarca 
revela quais os grandes desafios a enfrentar neste mandato, assim como os seus projetos para o futuro direcionados sobretudo para a 

área económica, tudo para que se construa “um concelho de grande valor e potencial económico, cultural, social e ambiental”.

um concelho 
de grande valor
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área do empreendedorismo com o setor 
mais tradicional e ligado às nossas raízes, 
que são os pequenos produtores agrícolas 
da região.
Igualmente estruturante para o nosso fu-
turo será a construção do Centro de Ne-
gócios no topo Norte do Estádio, numa 
área de 20.000 m2, com um investimen-
to de 7,5 milhões de euros, para capta-
ção de empresas do cluster tICE. Estes 
são apenas alguns dos muitos projetos 
que temos em curso, que passam tam-
bém pela melhoria e criação de novas zo-
nas industriais, no sentido de tornarmos 
as nossas empresas e o nosso território 
mais competitivo.
 
em 2017, 57 empresas do 
concelho de leiria foram 
distinguidas com o prémio PMe 
excelência do iaPMei. 
o concelho é o terceiro, 
a nível nacional, com mais 
distinções e ocupa o primeiro 
lugar ao nível da região 
centro. Qual a importância 
desta dinâmica para 
o Município?
A dinâmica empresarial é uma imagem de 
marca de Leiria. temos, no nosso conce-
lho, um conjunto muito diversificado de 
empresas, que lideram em várias áreas de 
atividade, seja no setor primário, seja em 
áreas industriais que incorporam tecnolo-
gia de ponta. Não podemos esquecer que, 
para qualquer território, o dinamismo eco-
nómico é fundamental, tanto pela criação 
de riqueza, como para a atração de traba-
lhadores qualificados. Assim, apesar de 
nos encontrarmos num patamar elevado 
pretendemos continuar a promover o cres-
cimento económico do concelho.
Contudo, o dinamismo económico que 
apresentamos também nos lança o desa-
fio da captação de mão de obra qualifica-
da, uma dificuldade que poderá ser supe-

rada com a transformação do Instituto Po-
litécnico de Leiria em Universidade, uma 
causa em que todas as forças vivas do 
concelho estão empenhadas.
 
Projetos com impacto 
estrutural 

como presidente assumiu as 
pastas das finanças e serviços 
municipais, cooperação 
externa, proteção civil, 

auditoria, fundos estruturais, 
modernização administrativa 
e património municipal. Quais 
as suas expectativas para este 
novo desafio?
Estas são pastas muito importantes para 
a gestão do Município, sendo natural que 
fiquem sob a tutela do presidente. A verda-
de é que pretendemos dar continuidade 
ao trabalho de consolidação da situação 
financeira do Município já em curso, ao 
mesmo tempo que lançaremos projetos 

com impacto estrutural para todo o territó-
rio. o concelho de Leiria não apresenta ar-
gumentos naturais, como as praias do Al-
garve ou monumentos com classificação 
de património mundial, pelo que a estraté-
gia de atração turística tem de ser diferen-
ciada.
 
de que forma a estratégia 
de atração turística tem 
que ser diferenciada?
Efetivamente, não temos os mesmos ar-
gumentos, ainda que tenhamos uma 
praia de excelente qualidade, no Pedró-
gão, e que sejamos detentores de algum 
património de grande interesse, de que 
o exemplo mais óbvio é o nosso castelo. 
Apesar disso, reconhecemos que não te-
mos os argumentos para a atração de 
turistas que outras zonas do País pos-
suem, o que nos obriga a ‘aguçar o en-
genho’, como se costuma dizer. Assim, 
um dos caminhos que temos vindo a se-
guir é o da aposta na animação e na 
oferta cultural, que encaramos como 
verdadeiras alavancas turísticas neste 
território.
Importa também sublinhar que o investi-
mento no património cultural e natural se 
tem assumido como uma mais-valia na 
atração de visitantes. Leiria deu um salto 
nesta área e o desenvolvimento turístico 
está à vista de todos, com óbvio benefício 
para os operadores económicos do conce-
lho. A verdade é que Leiria tem um dina-
mismo singular, que tantas vezes é dado 
como exemplo na economia, no empreen-
dedorismo empresarial, mas que é cada 
vez mais evidente e reconhecido na área 
cultural. Neste âmbito é de elementar jus-
tiça reconhecer o fantástico trabalho que 
o associativismo e os agentes culturais 
têm realizado.
 
a médio e longo prazo, 
o que podem os leirienses 
esperar desta região?
Acredito que esta região será cada vez 
mais reconhecida pelo seu grande dina-
mismo económico e cultural, através do 
qual conseguiremos combater assime-
trias em comparação com as grandes 
áreas metropolitanas. Estamos muito 
apostados numa estratégia de desenvol-
vimento sustentável que reforce a quali-
dade de vida de quem vive e trabalha no 
nosso concelho. Acredito ainda que se 
Leiria persistir nesta estratégia, construi-
remos um concelho de grande valor e po-
tencial económico, cultural, social e am-
biental. 

“Não podEMos EsQuECEr QuE, pArA  
QuAlQuEr tErritório, o diNAMisMo  
ECoNóMiCo É FuNdAMENtAl, tANto pElA 
CriAção dE riQuEzA, CoMo pArA A AtrAção  
dE trABAlhAdorEs QuAliFiCAdos”
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uma possível escassez. Esta é uma medi-
da preventiva para anos de maior seca e 
uma ajuda vital para os nossos produtores 
de maçã que possuem pequenas charcas 
que são, claramente, insuficientes para as 
suas necessidades. A questão do aumento 
da reserva de água não tem apenas a ver 
com a necessidade de garantir o abasteci-
mento de água no concelho mas também 
em provir pela competitividade dos nossos 
produtores agrícolas”. 
O autarca reconhece que este é um projeto 
ambicioso que precisará de mais algum 
tempo para a sua concretização. “Apesar 
das dificuldades, esta é uma necessidade, 
pelo que não podemos desistir e temos 
que continuar a fazer o nosso trabalho. Já 
elaborámos um estudo estratégico de re-
gadio para o concelho, onde identificámos 
o local mais favorável à construção desta 
mais-valia. Estamos agora a realizar mais 
trabalho preparatório para nos candidatar-
mos a fundos comunitários. Assim, apesar 
de otimistas, temos os pés bem assentes 
na terra e sabemos que um projeto como 
este é moroso, mas que não podemos de-
sistir dele. Ainda que complexo, é funda-
mental para o futuro do concelho”. Neste 
momento, Carrazeda de Ansiães possui 
cerca de 700 hectares de plantação de po-
mares de macieiras. “Tendo em conta o 
peso que o setor tem na economia local, é 
de vital importância que a autarquia o 
apoie, até porque esta é também mais 
uma forma que temos para fixarmos pes-
soas no concelho. De uma forma geral, os 
nossos produtores são jovens agricultores, 
dinâmicos e empreendedores, o que tam-
bém é significativo para demonstrar a vita-
lidade do setor”, acrescenta o edil. 

o problema da habitação
“Preocupa-nos a questão da habitação, a 
começar, desde logo, pelas condições que 
são consideradas como mínimas. Neste 
âmbito, o Governo lançou um programa, o 
1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação, que visa apoiar a promoção de 
soluções habitacionais para pessoas que 
vivem em condições habitacionais indig-
nas e que não dispõem de capacidade fi-
nanceira para suportar o custo do acesso 
a uma habitação adequada. Assim, na pri-
meira fase de implementação deste pro-
grama, estamos a criar um plano de ação 
local, para que consigamos identificar as  
potenciais situações concelhias a resol-
ver”, explica João Gonçalves, que revela 
que a autarquia também tem recebido as 
preocupações de alguns jovens no que 
concerne à dificuldade na aquisição de ter-

renos para a construção de casa própria. 
“Sabemos que esta é uma questão delica-
da, contudo, estamos atentos e disponí-
veis para ajudar, nomeadamente, através 
do desenvolvimento de um novo loteamen-
to na vila. Queremos fazer o que estiver ao 
nosso alcance para que as pessoas se fi-
xem aqui, ainda que sem nunca distorcer 
as leis do mercado”.
Apesar dos desafios, o autarca está con-
fiante no futuro e certo de que pode conti-
nuar a ter esperança. Sinal disso é o inves-
timento privado que tem existido no conce-
lho. “Se os privados investem é porque 
confiam em nós e nas nossas políticas e 
esse é um elemento que nos apraz regis-
tar. Neste momento, Carrazeda de An-
siães é um dos concelhos do Norte do 
País que mais fundos comunitários tem 
captado se fizermos uma análise per capi-
ta, o que é outro fator de regozijo e de con-
fiança”, explica.  

a transferência 
de competências
Carrazeda de Ansiães recusou a totalidade 
de competências que a Administração 
Central pretendia transferir para os municí-
pios. o executivo entende que faltaram ver-
bas e um período para adaptação. “Não ti-
vemos tempo para refletir, para pensar nu-
ma possível adequação da estrutura para 
as podermos receber a curto prazo e não 
temos conhecimento dos instrumentos fi-
nanceiros que nos possibilitarão ou não 
exercer essas competências”, especificou 
o autarca, que revelou que a transferência 
da competência da educação é aquela que 
mais o preocupa. “Estamos a acompanhar 
o processo com muita proximidade e, nes-
te momento, o Ministério da Educação já 
nos enviou os montantes que pretende 
transferir para a autarquia caso aceitemos 
esta competência. O problema é que o en-
velope financeiro proposto não é, de todo, 

satisfatório tendo em conta as necessida-
des já identificadas”. A autarquia está a 
agendar reuniões com um representante 
do Ministério para que este impasse possa 
ser discutido.
João Gonçalves revela ainda que as obras 
de requalificação dos diversos edifícios 
que compõem o Agrupamento de Escolas 
já estão a decorrer, “o que nos deixa muito 
satisfeitos, ainda que o seu custo seja su-
portado, em grande parte, pela autarquia. 
Infelizmente, não foi possível avançar com 
o plano inicial onde 85% dos custos seriam 
suportados por fundos comunitários e on-
de pertencia equitativamente à Adminis-
tração Central e ao Município uma contri-
buição de 7,5% cada. Porém, como o valor 
total da obra ultrapassou, o que estava ini-
cialmente previsto, mercê da necessidade 
de intervenções suplementares, entretan-
to identificadas, a autarquia vai ter de as-
segurar mais de 20% do custo total da 
obra, cerca de 500 mil euros”.
Como a transferência de competências 
prevê que o património educativo edifica-
do passe para a tutela da autarquia, o 
executivo está sensível para reanalisar 
esta situação. “Se nada mudar, em 2021, 
todos os municípios serão obrigados a 
aceitar a totalidade das competências, in-
dependentemente da sua vontade, o que 
faz com que possamos aceitar a educa-
ção antes desse tempo limite, desde que 
asseguremos o término das obras. Quan-
to às restantes competências, teremos 
que as analisar novamente e estudar a 
pertinência da sua aceitação antes de 
2021”, conclui. 
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neamento que o Governo tem para esta 
matéria. Quem vai assegurar o ordenado 
do veterinário? Neste momento a autar-
quia apenas assegura parte dessa despe-
sa. Nós nem sequer sabemos quantos ani-
mais existem no concelho e que ficariam 
sob a nossa tutela, entre muitas outras 
questões”. o autarca acrescenta ainda 
que o Município não detém canil/gatil pró-
prio. Neste momento a estrutura existente 
está integrada na resiAlentejob que com-
porta os municípios de Aljustrel, Almodô-
var, Alvito, beja, Castro Verde, Moura, Ser-
pa e Vidigueira. “Como poderíamos acei-
tar uma competência com todas estas 
questões sem resposta? Além disso, não 
podemos esquecer que, neste caso, está 
em causa a saúde pública de todos os mu-
nícipes, pelo que as cautelas têm que ser 
redobradas”, completa o edil. 
Por fim, no que diz respeito às competên-
cias recusadas, António bota advoga que 
a autarquia está disponível para receber a 
competência da saúde, contudo, “necessi-
tamos de mais informação. Em primeiro 
lugar, temos que conhecer os custos ad-
ministrativos das extensões e do próprio 
centro de saúde. Depois, temos que saber 
quantos funcionários estão alocados a es-
tes serviços. Para além disso, ainda que 
as conheçamos informalmente, considero 
que devemos ser informados pelo Gover-
no das necessidades logísticas destes lo-
cais, assim como do custo dos serviços de 
saúde ambulantes de que dispomos no 
concelho. Também desconhecemos as 
necessidades registadas para a devida 
manutenção destes espaços, assim como 
qual o valor da compensação financeira 
prevista para que possamos fazer face a 
este aumento de despesa”. 
o autarca informa ainda que das nove ex-
tensões de saúde que existem no conce-
lho , algumas precisam de obras significa-
tivas, o que constitui um outro problema. 
“Em São Barnabé, por exemplo, está em 
péssimas condições e nem sequer é do 
Ministério mas sim arrendada, e em muito 
mau estado de conservação. No inverno, 
os médicos não conseguem ouvir os doen-
tes tal o barulho que a chuva faz a bater 
nas telhas. Assim, vamos receber as ver-
bas necessárias para construir uma nova 
extensão de saúde ou esta vai ficar encer-
rada como já aconteceu no passado com 
outras situações?”, questiona o edil.
António bota assegura ainda que, apesar 
dos esforços da autarquia, Almodôvar de-
bate-se com outro problema na área da 
saúde: a falta de médicos. “Durante dois 
anos, pagámos o ordenado, por inteiro, a 

um médico, assumindo uma despesa que 
deveria ser do Ministério da Saúde. Paga-
mos atualmente a renda de duas casas 
para três clínicos, sendo que arcamos ain-
da com as despesas de água, luz, Internet 
e telefone destas habitações. O médico só 
tem que trabalhar e assumir a despesa da 
sua alimentação e a verdade é que, mes-
mo assim, não conseguimos ter médicos 
suficientes no concelho”. Para o autarca, a 
solução é simples: “O Governo deve definir 
na lei que todos os médicos, no final da 
sua formação, têm que trabalhar durante 
um ano num hospital designado pelo Po-
der Central. todos os anos saem para o 

mercado de trabalho duas ou três cente-
nas de médicos. Assim, se estivesse esti-
pulado que estes teriam que cumprir um 
ano de estágio ou de trabalho num local 
designado pelo Governo, este problema 
seria mitigado e não haveria falta de médi-
cos nos centros de saúde menos centrais, 
nomeadamente, no Interior do País, isto 
porque teríamos um médico novo, todos 
os anos, no concelho. Neste momento, se 
for preciso uma consulta tenho que espe-
rar mais de dois meses. Se, em contrapar-
tida, me descolocar a um hospital central, 
à urgência, ainda que tenha que esperar, 
a verdade é que, mais tarde ou mais cedo, 

serei atendido nesse mesmo dia. Assim, 
perante este cenário, o mero conhecimen-
to empírico que temos do setor está longe 
de ser o suficiente para que possamos 
aceitar esta competência. Não podemos 
arriscar financeiramente o futuro do con-
celho para acautelar apenas uma área 
quando os munícipes de Almodôvar de-
pendem de muitas mais”, conclui o edil.

competências aceites
o Executivo aceitou as competências na 
área da justiça, habitação, estruturas de 
apoio ao atendimento ao cidadão, proteção 
civil, gestão do património imobiliário do 
Estado e estacionamento público, setores 
nos quais a autarquia já desenvolve muito 
trabalho. o Município aceitou ainda, sem 
qualquer tipo de constrangimentos a com-
petência que diz respeito à cultura até por-
que, em 2020, a FACAL - Feira de Artes e 
Cultura de Almodôvar completa 25 anos de 
existência. Neste âmbito, António bota re-
vela que o Município está a preparar uma 
exposição fotográfica comemorativa deste 
certame, intitulada “Memórias da FACAL”. 
Na área cultural, o autarca destaca ainda a 
homenagem que Almodôvar prestou a to-
dos os mineiros almodovarenses, pela im-
portância que esta atividade tem no conce-
lho, pelo simbolismo que esta profissão 
tem e pelo seu forte vínculo ao desenvolvi-
mento económico da região e do País. Esta 
homenagem passou pela inauguração de 
uma estátua, denominada rotunda do Mi-
neiro. “Almodôvar homenageia, desta for-
ma, todos os mineiros que laboram diaria-
mente para que esta atividade seja uma 
das mais significativas e de maior impor-
tância na região, dando a verdadeira impor-
tância a todos os que laboram no interior 
da terra para trazer à superfície melhores 
condições de vida às suas famílias”, explica 
o edil. Este monumento é da autoria do es-
cultor Aureliano Marques de Aguiar e a sua 
inauguração contou com a presença do bis-
po de beja, do administrador da Somincor, 
grupo que explora a Mina de Neves-Corvo, 
bem como de inúmeros autarcas.
Apesar dos desafios que se prevêem, An-
tónio Bota revela que a autarquia também 
aceitou a competência da educação, “ain-
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da que consideremos que os valores apre-
sentados pelo Governo Central e aqueles 
que são efetivamente necessários apre-
sentem um diferencial de um milhão de 
euros por ano. Apesar disso, aceitámos 
porque sou um autarca que se orgulha de 
estar ao lado do povo. Aliás, é para isso 
que a população me paga, para que a de-
fenda e para que defenda sempre os seus 
interesses perante tudo e todos. Enquan-
to, apesar de todas as dificuldades, o se-
tor da saúde ainda vai funcionando com a 
ajuda da autarquia, a educação não teria 
este desfecho caso não tivéssemos avan-
çado. Infelizmente, as nossas escolas não 
oferecem as melhores condições e esta-
mos na iminência de ver os nossos alunos 
saírem para Castro Verde e para ourique”. 
O autarca assevera que “é lamentável um 
aluno sair de uma escola primária dotada 
das melhores condições de aprendiza-
gem, bem equipadas, inclusive a nível tec-
nológico, e a funcionar em edifícios novos 
ou completamente renovados, para uma 
escola EB 2/3 que nem persianas tem, o 
que faz com que o calor seja insuportável 
dentro da sala e não se consiga ver o qua-
dro. Já de inverno, como não existe qual-
quer climatização, os alunos são aconse-
lhados a levar cobertores para a escola. 
Este é um edifício em degradação progres-
siva, já com mais de 30 anos de existên-
cia. A construção também devia ter con-
templado paredes e vidros duplos, contu-
do isso não aconteceu porque era preciso 
poupar dinheiro. Isto faz com que, devido 
ao calor, muitas paredes apresentem ra-

chas e dois dos telhados ainda conte-
nham amianto”. Para o edil urge uma in-
tervenção de fundo neste espaço e Antó-
nio Bota afiança que a autarquia está dis-
posta a intervir. 
Segundo o autarca, se a escola precisava 
de uma porta ou de uma janela, a interven-
ção demorava um ano a ser realizada. “A 
partir do momento em que assumimos a 
competência, isto nunca mais vai aconte-
cer. As intervenções são todas tuteladas 
por nós, o que vai agilizar os processos. 
Apesar da escola só estar oficialmente sob 
a nossa tutela desde o dia 1 de setembro, 
bem antes disso começámos, por exemplo, 
a reparar sanitários, a pintar, etc. Foram, 
desde logo, investidos cerca de 40 mil eu-
ros. Para além disso, temos que resolver 
problemas sérios de fugas de água que o 
edifício tem. Não conseguimos perceber 
porque é que ninguém ainda tinha acaute-
lado esta situação, tal o desperdício de 
água que se regista. outra situação a resol-
ver, desde já, é a operacionalização das ca-
sas de banho que existem. Funcionavam 
apenas a dos deficientes,usada sobretudo 
pelas meninas, uma vez que aos rapazes 

eram aconselhadas soluções alternativas. 
É impossível o funcionamento de apenas 
uma casa de banho numa escola com 600 
alunos”. António bota assegura que, peran-
te este cenário, era premente que a autar-
quia aceitasse esta competência, ainda 
que advogue que existe um acordo de cava-
lheiros, “por isso sem qualquer certeza”, 
entre o Município e o Ministério da Educa-
ção para que sejam encontradas soluções 
financeiras para as maiores problemáticas 
que o edifício apresenta e para que se pros-
siga com a sua requalificação. “A nossa es-
perança é que ainda seja possível apresen-
tar uma candidatura ao abrigo do atual 
quadro comunitário de apoio, aproveitando 
fundos que não foram usados. Esta situa-
ção era a ideal. Se tivermos que esperar pe-
lo próximo quadro serão, pelo menos mais 
cinco anos de espera até que as candidatu-
ras abram”. 

Balanço do mandato
De acordo com o edil, os dois primeiros 
anos deste segundo mandato serviram 
para fazer um balanço do trabalho levado 
a cabo até ao momento, tendo em conta 

os planos iniciais delineados, executando 
projetos que ainda não tinha sido possível 
colocar em marcha. Depois disso, “defini-
mos alguns projetos estratégicos que con-
sideramos importantes e que esperamos 
concretizar num terceiro mandato, se con-
tinuarmos a ser merecedores da confian-
ça dos nossos eleitores”. 
Para António bota, um dos grandes proje-
tos encetados foi modernizar o concelho 
preparar para as novas gerações, dando 
inicio a diversos projetos de requalificação 
urbana em alguns dos bairros. “Estamos 
agora a começar a obra do rosário, um 
projeto que já vinha do mandato anterior 
mas que ainda não tinha sido possível le-
var a cabo. Iniciamos também o projeto do 
parque de caravanismo, mais-valia que 
nos vai permitir receber vinte caravanas 
todos os dias, o que significará receitnos 
município mas também nos restaurantes 
e no comércio local. Não podemos esque-
cer ainda que somos atravessados pela 
Nacional 2, ponto turístico de máximo in-
teresse para muitos caravanistas, poten-
cialidade que temos que aproveitar”. Nes-
te contexto, a autarquia vai ainda criar um 
Centro Interpretativo e Didático da rota da 
Nacional 2,  que os visitantes conheçam 
toda a rota “nas melhores condições, o 
que lhes permitirá planear, da melhor for-
ma, a sua viagem. Este é um projeto que 
levará dois ou três anos a estar concluí-
do”. Por fim, o edil refere que foi ainda rea-
lizada “uma grande obra”, o alargamento 
e recuperação da Estrada de São barna-
bé, “via que necessitava desta interven-
ção há 25 anos. Estes foram dois anos in-
tensos de trabalho a executar e a planear. 
Neste momento, temos condições para 
que, nos próximos dois anos, as grandes 
obras necessárias no concelho fiquem 
completamente executadas, em anda-
mento, ou já planeadas para que sejam 
operacionalizadas no nosso terceiro man-
dato”, conclui o autarca.   
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