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No passado recente, na sequência das eleições legislativas de 4 de 

Outubro, abriu-se uma nova fase na vida política nacional. 

Um momento que permitiu abrir caminho a uma solução política que 

possa assegurar a inversão de rumo de desastre e exploração dos últimos 

anos. 

Com esta nova situação, foram criadas condições para dar resposta a 

problemas e aspirações mais imediatos dos trabalhadores e do povo. 

É com esse objetivo de garantir a devolução de salários e direitos, repor 

rendimentos roubados, devolver o direito à saúde e educação que 

interviremos também numa linha prioritária ao nível local. 

Fazemos esta referencia, porque reconhecemos que a capacidade de 

influencia e intervenção dos municípios na implementação e execução de 

um modelo de desenvolvimento local ao nível das freguesias e dos 

concelhos é interdependente das orientações políticas dos governos, no 

que se refere a eixos centrais do desenvolvimento social, económico e 

humano tais como: 

 alterações do aparelho produtivo, nomeadamente a defesa dos setores 

produtivos e da produção nacional;  

o desenvolvimento da agricultura e das pescas( garantindo a soberania 

alimentar);  

a captação de investimento, criação de riqueza e emprego( que tem sido 

cada vez mais limitada); 

 

 



as opções macroeconómicas; 

 o modelo de organização territorial do país e das regiões; 

 os compromissos externos; 

 a inserção do país num processo de integração e globalização capitalista;  

e as opções políticas e ideológicas dos governos que condicionam e 

sobretudo determinam os principais caminhos que são construídos no 

quadro do desenvolvimento local; 

Contudo 

Assumimos e valorizamos o papel, a importância e a intervenção das 

autarquias no desenvolvimento local, não subestimamos o seu papel no 

quadro da atividade dos vários agentes económicos( públicos e privados) e 

da elevação da qualidade e dos níveis de bem estar das populações. 

De facto 

Toda a ação do Município nos domínios da construção e remodelação das 

infraestruturas básicas (abastecimento de água, saneamento, estradas), 

reabilitação urbana, construção e requalificação de equipamentos, 

salvaguarda, defesa e valorização do património, intervenção nas áreas da 

educação, habitação, apoio social, desporto, cultura, apoio ao 

associativismo, imagem e comunicação do Município, limpeza e higiene 

pública, política fiscal, regime de taxas e licenças, planeamento e 

ordenamento do território, qualidade do serviço público prestado, etc), 

concorre para o desenvolvimento local e para o reforço da 

competitividade do território do concelho. 

Por isso mesmo 

Um território que reúna recursos e condições tais como: infraestruturas 

básicas de qualidade, rede viária na amplitude necessária e em bom 

estado, cobertura suficiente da rede de abastecimento de água e 

saneamento, com desperdício e número de roturas diminuto; existência 

de equipamentos para a prática do desporto, atividades de cultura, artes e 

lazer; sólida vida associativa; património preservado, valorizado e 



articulado com a cultura e o turismo; oferta cultural estruturada, 

diversificada e descentralizada; rede pública de ensino e cuidados básicos 

de saúde com qualidade; centros urbanos e centros históricos reabilitados 

e requalificados; organização, ordenamento e planeamento do uso, 

transformação e utilização dos solos em sede de PDM ao serviço do 

desenvolvimento; incentivos fiscais, taxas e licenças reduzidas para 

potenciais investidores e determinados ramos da atividade económica, 

etc. 

Reúne o necessário mas não o suficiente para alcançar patamares de 

desenvolvimento sustentáveis.  

Assim, revela-se crucial e obrigatório que as variáveis políticas nacionais, 

comunitárias, a  estrutura produtiva (agricultura, pescas, indústria, 

serviços),  emprego, salários, nível de vida, combinem entre si  e 

promovam orientações( políticas e jurídicas) que, por sua vez possam 

incentivar e alavancar o empreendedorismo e a dinâmica empresarial 

local. 

Queremos aqui valorizar em linhas gerais o contributo que o atual 

executivo municipal tem dado à dinamização económica e social do 

concelho. 

 Salientamos o lançamento de 18 investimentos cujo o financiamento está 

assegurado por linha de crédito,  e a existência de outros projetos e obras 

em execução que no curto /médio prazo  certamente se repercutirão no 

desenvolvimento local. 

Apesar dos constrangimentos legais e financeiros (alheios à autarquia e ao 

actual executivo), objetivamente comprovamos e valorizamos o esforço 

na gestão dos recursos, promovido pelo executivo no que concerne ao 

investimento público. 

Estamos convictos que a estratégia e os objetivos definidos pelo actual 

executivo contribuirão para o aumento do bem-estar das populações, o 

reforço da atratividade e competitividade do concelho, do aumento e 

melhoria das condições favoráveis ao incremento do investimento 



privado, à manutenção e reforço de novas oportunidades de negócio, ao 

aumento do emprego. 
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