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Estado do Concelho de Silves – Declaração Politica 

 
 
Chegados a Janeiro de 2017, iniciamos o último ano do presente mandato 
autárquico, por essa razão a bancada do PSD na Assembleia Municipal de 
Silves neste debate do Estado do Concelho pretende fazer um balanço do 
mandato do Executivo CDU, balanço esse que não difere muito dos 
apresentados nas últimas Assembleias referente ao Estado do Concelho. 
Assim sendo iremos apresentar um conjunto de reflexões. 
 
Verificamos que o executivo CDU não teve e continua a não ter a capacidade 
de proceder a uma adequada e eficaz gestão dos recursos humanos de 
pessoal operativo e não teve a capacidade de proceder a uma renovação do 
quadro de pessoal. 
 
Dirão que essa renovação foi feita de acordo com as admissões efetuadas, e 
com o conhecimento desta Assembleia, mas continua-se a verificar uma 
deficiente recolha de RSU e recolha de monos e verdes, um pouco por todo o 
concelho, e mesmo neste período de inverno, vemos monos e verdes 
espalhados pelas ruas e estradas, e muitos são os Moloks  e contentores de 
RSU que levam dias a fio completamento  cheios  sem uma eficaz recolha. 
 
Também na gestão da manutenção dos muitos espaços verdes espalhados 
pelo Concelho, verificamos uma ineficaz manutenção, ainda que os nossos 
passeios estejam cheios de ervas, por falta de aplicação de fito-fármacos. 
 
Continuam os alertas dos responsáveis escolares e dos pais para o insuficiente 
número de assistentes operacionais pondo em causa a higiene e limpeza dos 
diversos espaços escolares assim como a segurança e bens estar das nossas 
crianças. 
 
Foi o executivo permanente várias vezes alertado pelos Senhores Vereadores 
do PSD, assim como pela bancada do PSD nesta Assembleia para a 
preocupante situação da ineficaz recolha de RSU e de Nonos e Verdes, à 
manutenção dos espaços verdes e para manutenção e apoio das nossas 
escolas. 
A resposta recorrente a esta questão, por parte do executivo permanente, a 
falta de meios humanos.  
 
Pois se esta tem sido a resposta, mais se comprova o que anteriormente 
tínhamos referido. 
 
Continua a ser notória uma deficiente aplicação de uma estratégia, ou mesmo 
uma falta de estratégia, na gestão de um corpo operativo que deveria refletir 
uma estrutura orgânica que é da responsabilidade deste executivo CDU, tendo 
esta realidade um impacto negativo na vida dos munícipes e gentes que nos 
visitam. 
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Tivemos 3 anos de uma má gestão dos recursos humanos e uma deficiente 
renovação do quadro de pessoal.  
 
Temos a convicção que no que se refere à revitalização do parque de 
máquinas e automóvel da autarquia, esta não terá sido a mais correta.  
Verificamos que, regra geral, houve a substituição de muitos dos veículos com 
muita quilometragem e com situações de eventual classificação de veículos em 
fim de vida por viaturas seminovas, com elevados quilómetros que 
provavelmente não terá tido efeitos significativos nos custos de manutenção. 
 
Trocamos o “muito velho e muito gasto” por “velho e gasto”! 
 
Gostaríamos também de chamar atenção para a falta de apoio aos alunos mais 
carenciados, nomeadamente com o apoio às suas famílias na aquisição dos 
livros escolares.  
 
Noutros Concelhos este apoio às famílias tem sido uma mais-valia, que poderia 
complementar a baixa das taxas do IMI e aplicação dos coeficientes do IMI 
familiar, que também foram aprovados por esta Assembleia. 
 
Tirando estas duas medidas, infelizmente, pouco ou nada se conhece sobre a 
política para a Ação Social e apoio aos mais carenciados deste executivo. 
 
Na politica económica do executivo CDU, pouco se sabe do que foi feito quanto 
às politicas de incentivo ao desenvolvimento, apoio às atividades económicas 
existentes no nosso concelho e se dessas politicas houve aumento de criação 
de postos de trabalho, ou o Município continua a ser a maior entidade 
empregadora do Concelho de Silves ?. 
 
Nesta matéria, tem este executivo o mérito de ter congelado durante mais de 
três anos o processo de revisão do PDM, com a consequente travagem de 
planos de investimentos de empresários do Concelho de Silves, e intenções de 
outros, que consideram vital a entrada urgente do PDM do Concelho de Silves. 
Gostaríamos sempre de relembrar que não é e nem só de grandes 
investimentos vive um concelho, muitas foram as vezes que alertamos para o 
facto de pequenos e médios investidores não conseguiram nestes últimos 3 
anos fazer os seus negócios crescer! 
Mérito deste executivo CDU!  
 
O executivo CDU dará como resposta que até ao fim do presente mandato 
esse instrumento de planeamento estará aprovado, mas será sempre tarde 
demais, pois já não será possível recuperar os planos de investimentos que 
iriam gerar riqueza e criar novos postos de trabalho que muita falta fazem para 
diminuir a taxa de desemprego e para que a população desempregada deixe 
de bater à porta do Município para obter um posto de trabalho. 
 
Fica aqui o compromisso do PSD que tudo o que depender desta bancada e 
dos seus Vereadores tudo fará para que no final deste mandato o PDM esteja 
em vigor, assim queira a Senhora Presidente da Câmara. 
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No início deste mandato o PSD reconheceu que era urgente rever o 
regulamento de taxas e licenças, comungando de algumas das preocupações 
dos membros da CDU nesta Assembleia.  
Porque se demorou quase três anos para se iniciar a aprovação de um novo 
regulamento? 
Foi assim que o executivo CDU se preocupou em ajudar os agentes 
económicos deste Concelho?  
Ao manter um regulamento que unanimemente foi reconhecido que seria um 
entrave ao desenvolvimento do Concelho de Silves. 
 
A bancada do PSD também não pode deixar de relembrar que quanto à 
recuperação da EN 124 e as obras na EN 125 não se conhece qualquer 
intervenção do executivo CDU. 
 
Urge a recuperação da EN 124, pois esta encontra-se num estado degradante. 
Urge o recomeço das obras na EN 125, pois a requalificação desta via na Vila 
de Alcantarilha é determinante, bem como, a construção da rotunda no nó de 
Pêra com a EN 125 evitará os constrangimentos habituais de trânsito e 
acabará com um dos pontos negros da EN 125, onde muitos acidentes de 
viação têm ocorrido. 
 
As respostas deste executivo a questões colocadas por esta bancada têm sido 
sempre inconclusivas… 
Irão as populações aguardar pelas respostas que tardam em vir por parte do 
governo central, às questões levantadas pelo Sr. Deputado da CDU pelo 
Distrito de Faro, ou às questões levantadas pelo executivo CDU, irá a Senhora 
Presidente efetivamente exigir as obras reclamadas?. 
 
Certamente que este executivo alegará que tais obras viárias não são da sua 
competência, então falemos das que cabem na competência da autarquia, 
falemos das estradas municipais que levaram 3 anos sem manutenção, sem 
reforço das marcações das vias e passadeiras e com uma deficiente 
manutenção do corte das ervas que ladeiam as estradas do nosso concelho. 
 
Terminamos dizendo que a população do Concelho de Silves esperava e 
merecia mais e melhor do executivo CDU, mais do que uma mão cheia de 
muito pouco ou nada. 
 
 
 
 
Silves, Assembleia Municipal, 27 Janeiro de 2017. 
 
 
 
 

 
 


