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Abordagem geral e resumida à ação da autarquia 

 

No período inicial do mandato foi objetivo central do novo executivo permanente, 

arrumar e reorganizar a casa, promovendo a resolução do grave contencioso com a 

Banca no âmbito do famigerado processo Viga d´Ouro que remontava a 2005.  

 

Firmaram-se acordos de pagamento que obrigam o município a liquidar a quase 

totalidade dos 5,5 milhões de euros em dívida (capital e juros) até ao final de 2017.  

 

Posteriormente: 

 

- implementou-se a restruturação orgânica dos serviços; 

- deu-se impulso qualitativo às práticas de organização, de gestão e planeamento;  

- fez-se e faz-se uso da engenharia orçamental e financeira;  

- concebem-se orçamentos realistas e transparentes; 

  (pela primeira vez e durante o atual mandato autárquico – 2014, 2015 e 2016 -, 

obtiveram-se taxas de execução da receita acima dos 85%) 

- assegura-se o controlo centralizado e  políticas ativas de aprovisionamento;  

- cuida-se da reposição de stocks e da manutenção permanente de viaturas e 

equipamentos; 

- avançou-se com a renovação do parque de máquinas e viaturas através da aquisição até 

ao momento de 27 equipamentos (21 viaturas ligeiras, 2 camiões de recolha de RSU – 

aguarda-se a entrega do 3.º e prepara-se o lançamento de concurso público para a 

aquisição de uma 4.ª viatura pesada de recolha de RSU - 3 retroescavadoras e 1 tractor 

limpa-bermas devidamente equipado), tendo como objetivo, reduzir custos de 

manutenção e aumentar a capacidade de intervenção. 

 

Por outras palavras, temos agilizado e potenciado as políticas municipais. 

 

Tudo isto se reflete no aumento da capacidade de realização autárquica. Os resultados 

são notórios nos mais variados setores: educação, cultura, património, ação social, 

proteção civil.  
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O programa ambicioso de obras que a autarquia promove por todo o concelho de Silves, 

com clara visibilidade, é a prova de que a autarquia conseguiu pôr ordem na casa em 

termos económico-financeiros, procedendo ao saneamento das contas, e encontrando 

soluções de financiamento, num contexto geral  de crise económica em que os efeitos da 

austeridade e as restrições ainda se mantêm. 

 

No sistema de higiene pública – uma das linhas de orientação estratégia do executivo - 

obtiveram-se melhorias sensíveis. É uma área de prestação do serviço público que 

importa prosseguir e aprofundar. O investimento na renovação da frota das viaturas de 

recolha dos RSU na ordem dos 620 mil euros, a substituição e aumento do número de 

contentores, a instalação de ilhas ecológicas, o prolongamento dos horários e acréscimo 

dos turnos de recolha dos RSU, as operações concentradas de limpeza em locais 

críticos, a duplicação dos meios de limpeza das bermas de caminhos e estradas (bem 

sabemos que ainda insuficiente), a distribuição de oleões, a realização de diversas ações 

no âmbito da sensibilização ambiental,  o programa anual de lavagens e desinfecção dos 

contentores, o combate bem sucedido à proliferação de mosquitos, o cumprimento 

gradual do Plano de Ação Estratégica – PERSU 2020 (Plano de Gestão de Resíduos), 

etc. 

 

Na melhoria da rede de abastecimento de água e saneamento – uma das outras 

linhas de orientação estratégia do executivo – os resultados positivos também são uma 

evidência, sabendo-se, contudo, que o caminho ainda é longo, perante a extensão das 

condutas, na ordem das várias centenas de Km.  A rede envelhecida, com percentagem 

relativamente alta em fibrocimento, e material em PVC com mais de 30 anos, 

conduz a inevitáveis e frequentes roturas nas condutas.  

 

Durante demasiado tempo, o setor não recebeu os investimentos necessários, 

associado à redução de pessoal operário e técnico. Todo o contexto parecia apontar 

para a intenção de privatizar os respectivos serviços, assim que a oportunidade 

surgisse – é a leitura que nós fazemos.  

 

Entre os grandes projetos  previstos, destacam-se o “Sistema de Abastecimento de Água a S. 

B. de Messines” (obra em curso), o “Abastecimento de Água a Odelouca” (obra em fase de 
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concurso público), as “Travessias da Ponte Rodoviária em Silves” (obra em fase de 

preparação da abertura do concurso público), e o “Desvio da conduta de abastecimento de 

água da empresa Águas do Algarve no Algoz, no âmbito da construção do novo arruamento 

entre o Centro de Saúde e o Jardim de Infância” (obra em concurso público).  

 

A substituição das condutas de abastecimento de água, sobretudo, de 

fibrocimento, e a extensão da rede, contabiliza mais de 12 Km de implantação de 

novo material: EB 2,3 de Messines; Rua Maria Eugénia Dias Ferreira/Messines; 

Messines de Cima; Campilhos; Rua do Furadouro/Messines; Zimbreira ; Fonte de 

Louzeiros; Caminho das Taipas/Poço Barreto; Zona do Encalhe/Silves; Loubite; 

Estrada de Canelas (Alcantarilha/A. de Pêra); Sítio da Benagaia/Pêra; 

Aivados/Algoz; Estevais/Alcantarilha; Torre-Estádio Municipal (Armação de 

Pêra); Troço a norte da Torre (Armação de Pêra); Estádio Municipal/desvio para 

a Casa Mortuária (Armação de Pêra); Poço Frito (esgotos); Estação Elevatória de 

Esgotos de Armação de Pêra (reequipamento), Montes Raposos (Pêra), etc.   

 

Nesta área e no  domínio dos fundos comunitários a autarquia submeteu uma candidatura ao 

programa PO SEUR para o abastecimento de água ao  Benaciate e Lavajo, no valor de 1 

milhão de euros.   

 

No setor da água foi ainda adquirida e implementada uma nova aplicação informática de 

gestão comercial da água, de execuções fiscais e serviços conexos. É agora possível a emissão 

da fatura digital, da conta-corrente e a  recolha automática por via telefónica, das leituras dos 

consumos. Foi o ponto final no anterior sistema obsoleto. Os cadastros dos sistemas, 

importante instrumento de gestão, têm vindo a ser actualizados, e serão objeto de candidatura 

comunitária. 

 

No campo da Educação, é justo destacar a intervenção intensa e permanente da 

autarquia nas 22 escolas do concelho. Foram dotadas de melhores condições materiais 

para o desenvolvimento do processo educativo, em simultâneo, com o lançamento de 

projetos conjuntos, programas e parcerias em diversas áreas temáticas. Realçamos a 
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empreitada de remoção de amianto nas Escolas EB1 de Alcantarilha, EB1 de Enxerim e 

Jardim de Infância de Silves. 

 

Silves investiu ainda na sua dimensão de Cidade Educadora. Participa e contribui para a 

Rede Internacional das Cidades Educadoras. Criou um Plano Estratégico Educativo 

Municipal.  

 

No plano da cultura, tem sido relevante a dinâmica criativa e a descentralização da 

ação do município. Têm passado pelos vários pontos do concelho (Silves, Messines, 

Pêra), destacadas figuras do panorama artístico nacional, numa estratégia bem 

conseguida de contratação a baixo custo (por ex.: Jorge Palma, Sérgio Godinho, Rita 

Guerra, Virgen Suta, Sam Alone, Lúcia Moniz, entre outros).  

 

Encontra-se sedeada no concelho a companhia profissional de teatro “Al Teatro”. 

Congratulamo-nos com a expansão dos nossos grupos de teatro.  

 

Rubricas como o Lado B, Sunset Secrets/Quintas do Castelo ou “Cá se faz”, são 

exemplos de sucesso e inovação. O Ciclo de Divulgação artística “O Algarve pelo 

Caleidoscópio” é também um evento bem sucedido que se estende a várias localidades 

das freguesias do concelho (S. Marcos da Serra, Messines, Algoz, Tunes, Alcantarilha e 

Pêra), reforçando a prática da descentralização. 

 

O Teatro Mascarenhas Gregório, abriu efetivamente, passando a apresentar ampla e 

regular programação cultural e artística. 

 

A Feira Medieval de Silves prossegue numa rota ascendente de sucesso, batendo 

recordes em termos de visitantes e consolidando a sua notoriedade enquanto evento 

referência a nível nacional. 

 

A Agenda de Eventos, com publicação mensal e prazos de saída escrupulosamente 

cumpridos, tem-se revelado um bom instrumento de divulgação da política cultural da 

autarquia. 
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No campo do património salientamos em termos de investimento a execução da obra 

de restauro da Torre 16 da Almedina de Silves, investimento na ordem dos 77 mil euros, 

financiado com meios próprios, a elaboração do projeto de restauro da Ponte Velha de 

Silves (concluído) e do projeto de restauro das muralhas e Porta da Almedina de Silves 

(em curso), ambos alvo de candidatura a financiamento do CRESC 2020, a conservação 

e restauro dos estuques localizados na cúpula do edifício dos Paços do Concelho, etc. 

 

 No plano da relação com as associações e corporações de bombeiros, privilegiamos 

o reforço gradual dos apoios financeiros e logísticos.  

 

Com as Juntas de Freguesias, a relação tem sido leal e de estreita colaboração, 

visando a resolução dos problemas das populações.  

 

No domínio da política social do município, realçamos a implementação do 

Programa de Apoio às Instituições de Solidariedade Social do Concelho, que no 

último ano receberam 60 900,00€ de subsídios, para além da futura implementação 

de inédita regulamentação municipal neste domínio.  

 

Na beneficiação do parque habitacional do município, foram investidos em 

reparações, em 2015 - cerca de 87 mil euros, e no ano de 2016 - aproximadamente 

43 mil euros.  

 

No campo da educação,  é despendido uma verba superior a 150 mil euros na Ação 

Social Escolar. Desde 2014, temos atribuído 15 bolsas de estudo aos alunos do concelho 

que frequentam o ensino superior, no valor de 12 mil euros. Os alunos do Ensino 

Secundário beneficiam da comparticipação em 50% do valor do passe por parte do 

Município, alargando-se este benefício aos alunos que frequentam o ensino secundário 

fora do concelho, caso a oferta pretendida não exista no mesmo.  

 

Integra-se também nestas medidas de apoio municipal, a comparticipação dos passes 

dos alunos que frequentam o ensino vocacional e profissional e ainda a atribuição de 10 

euros em cartão a todos os alunos que ingressam no 10.º ano, para gastos na papelaria 

da escola. 
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Desde 2014, a autarquia comparticipa em 80% da despesa com o transporte de 

deficientes maiores de idade, para as respectivas instituições de educação ou ocupação 

especializada. 

Em 2017 preparam-se mais respostas, contando agora com novos instrumentos 

como é o caso do Regulamento Municipal de Apoio a Pessoas e Famílias 

Carenciadas ou em Situação de Vulnerabilidade, que permite aumentar os apoios a 

pessoas e famílias carenciadas, nos domínios da habitação, da saúde e das pessoas 

portadoras de deficiência. 

 

Desde 2016, a adoção do IMI familiar vai no mesmo sentido, aliviando a carga 

fiscal sobre os agregados mais numerosos. 

 

No domínio da política de preços, tarifário da água, taxas e impostos, optamos pela 

política de não aplicação de aumentos. Desde 2014, aplicamos a taxa mínima do 

imposto municipal sobre imóveis (IMI), adotando igualmente o já referido IMI familiar 

que beneficia as famílias com 1, 2, 3 e mais filhos.  

 

A potenciação do acesso aos fundos comunitários integra o conjunto das linhas de 

orientação estratégica seguidas pelo Município de Silves. 

 

Logo no início do mandato autárquico houve capacidade para aproveitar os fundos 

ainda disponíveis do anterior quadro comunitário de apoio (2007-2013),  na ordem das 

várias centenas de milhares de euros. Exemplificamos com as obras de Recuperação e 

Valorização Ambiental do Vale do Olival em A. de Pêra (1.ª e 2.ª fases), 

Repavimentação da Estrada de Amorosa/Vale Fuzeiros, os projetos do Sistema de 

Apoio à Modernização Administrativa, Odyssea Sudoe 2,  etc).  

 

No quadro do Portugal 2020, é considerável o número de candidaturas submetidas que 

ultrapassam o montante de 5 milhões de euros, sendo que no âmbito da região do 

Algarve, o Município de Silves encontra-se em posição cimeira. 

Destacamos pela sua particular importância a aprovação da candidatura de Silves ao 

Plano de Ação de Regeneração da Cidade de Silves (PARU) no montante 
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aproximado de 1 milhão de euros, envolvendo 7 projetos, que permitirá alavancar 

investimento privado na ordem dos 4,5 milhões de euros, numa área tão carente e 

sensível como é a Reabilitação Urbana. 

 

No plano da revisão do PDM que decorre desde 2005, o atual executivo desenvolve 

esforços significativos no sentido da sua conclusão no decurso de 2017, dotando a 

autarquia de um plano não apenas actualizado às exigências legais, mas também 

ajustado à realidade territorial e que funcione como instrumento estratégico de apoio às 

oportunidades de desenvolvimento do concelho de Silves. 

 

Reiteramos que até à conclusão da revisão em curso, não deixam de manter-se em 

aberto todas as possibilidades de investimento privado que têm acolhimento no âmbito 

do actual PDM de Silves, aprovado em 1995, e posteriormente adaptado ao PROT-

Algarve, em 2008. 

 

A vontade dos investidores, os níveis de confiança na evolução da economia, o ciclo 

económico, os níveis de crescimento económico, o poder de compra das famílias, o 

acesso ao financiamento, estes, sim, são fatores determinantes que conduzem à decisão 

de investir. 

 

A instalação de superfícies comerciais em Silves e Messines, o avultado projeto de 

investimento do LIDL na cidade de Silves, o desenvolvimento positivo do processo de 

investimento do Grupo Suiço  junto ao Rio Arade (empreendimento turístico), o projeto do 

Grupo SONAE em Armação de Pêra, a instalação de importante exploração agrícola (15 ha) 

no território do concelho, a criação de várias unidades de turismo rural, etc, são a prova de 

que as normas em vigor não são impeditivas do investimento privado produtivo. 

 

Decorre entretanto uma alteração ao PDM com o objetivo de apoiar a atividade 

económica, favorecer as condições para o investimento, gerar  oferta de empreg e 

impulsionar o  dinamismo económico no território. Esta alteração pontual, ao abrigo do 

Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE), submetida a 

consulta pública, terá a versão final publicada num prazo de 80 dias (a partir de 5/1/2017). 
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Sublinha-se ainda a delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana para a cidade de 

Silves, circunstância essa que distinguiu a nossa autarquia por ter sido pioneira na região do 

Algarve por enveredar pelas novas orientações legais em matéria de ordenamento e 

requalificação do território, incentivando, através de vários apoios municipais, a 

recuperação, reabilitação, conservação e regeneração urbana, em detrimento da construção 

de raiz.  

 

Mais, verifica-se que pela primeira vez no período do Poder Local Democrático em 

Silves, o regulamento de taxas e licenças é objeto de revisão em baixa, encontrando-se 

em consulta pública. O novo regulamento está imbuído de visão estratégica, prevendo um 

conjunto de reduções e isenções de pagamento de taxas e incentivos, privilegiando, de 

forma criteriosa, determinados projetos, segmentos e setores -, visando a promoção do 

investimento e o desenvolvimento socioeconómico do concelho. 

 

Associado ao desenvolvimento económico, e a mero título de exemplo, não podemos 

deixar de salientar o inovador evento “Jazz nas Adegas” que regista espetacular 

acolhimento, que visa promover os Vinhos do Concelho de Silves, bem como a 

realização da 1.ª Mostra – Silves, Capital da Laranja nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro 

na FISSU que visa dar visibilidade e força competitiva à laranja e aos citrinos num 

concelho que é líder do produto. 

 

… 

 

No plano dos investimentos municipais e de forma necessariamente esquemática, 

sublinhamos que a ação do executivo permanente da CM de Silves, se caracterizou, 

numa fase inicial do mandato pela elaboração de projetos técnicos, que foram 

precedidos de procedimentos concursais, não abdicando de concretizar, desde logo, um 

conjunto significativo de obras, evoluindo, a partir daí, para o lançamento dos concursos 

das grandes empreitadas e o início das obras mais relevantes.  

 

Algumas destas obras estão já concluídas.  
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Entretanto assegurámos, no final de 2015, a contratação de linha de crédito para o 

financiamento do investimento mais relevante, no montante de 4,4 milhões de euros.  

 

Chegámos assim ao Plano de Investimentos para 2017, na ordem dos 10 milhões de 

euros, consequência do trabalho preparatório anterior – projetos e concursos para a 

execução das empreitadas. O plano contempla a realização de obras estruturantes em 

todas as freguesias do concelho. O objetivo maior é melhorar os níveis de 

competitividade do território e de bem-estar das populações.  

 

A nosso ver, levar a cabo um programa de investimentos tão ambicioso (investimento 

de topo ao nível do Algarve), ao mesmo tempo que reduzimos a dívida financeira  - 

70% da dívida inicial - na ordem dos 12,7 milhões de euros, resolvendo e pagando o 

processo Viga d´Ouro com a aprovação e o elogio do Tribunal de Contas, não é fácil, 

mas é possível!  

 

Mesmo considerando a contração da linha de crédito para investimento no valor de 4,4 

milhões de euros, o passivo financeiro do Município de Silves sofrerá uma redução 

superior a 8 milhões de euros.  

 

Para tanto, apostamos nas boas práticas de organização, gestão e planeamento. 

Cultivamos relação de proximidade com trabalhadores, funcionários, dirigentes e 

populações. Lideramos, definindo prioridades, explicitando linhas de orientação 

estratégica, privilegiando o trabalho de equipa.  

 

Fazer Mais com Menos, da Serra ao Mar, é um lema com evidente concretização 

prática! 

 

Obrigado pela vossa atenção. 

 

Presidente da Câmara 

Rosa Cristina Gonçalves da Palma 


