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Sr. Presidente da Assembleia Municipal,  
Srª Presidente da Câmara  
Exºs membros do executivo,  
Membros desta Assembleia  
Público presente, 

 

 

No último ano  do mandato autárquico 2013-2017, e criada que foi uma 

expetativa enorme com este novo executivo,  mais uma vez aqui reunidos, ao 

fim de 3 anos e 3 meses, para debater o Estado do Município de Silves. E mais 

uma vez temos que recordar as palavras de vitória “ Rosa Palma garante que 

quer trabalhar em equipa, ou seja, com todos os funcionários da Câmara 

Municipal de Silves, salientando que a prioridade é dar vida a um concelho com 

muitas potencialidades”  e ainda «Vamos demonstrar o que o concelho de 

Silves precisa, dar-lhe o rumo que precisa. Mostrar que fazemos a diferença» 

E afinal  … passados três anos e três meses, o que dizer do Estado do 

Município de Silves? Não, não vou já fazer o balanço das suas promessas 

eleitorais, porque já o fiz em 2016. Vou apenas referir o que mudou no 

concelho de Silves durante o mandato CDU: 

a) Do nosso ponto de vista … nada mudou 

b) Os procedimentos questionados anteriormente pela CDU relativamente 

ao PSD, mantiveram-se.  

O que mudou foi o facto de  V. exas terem conseguido agilizar e burocratizar as 

reuniões de Câmara. Lamentavelmente as reuniões de Câmara que agora têm 

a duração de 30 / 45 minutos servem apenas para os vereadores da oposição 

assinarem papéis … Foram transferidas para a Presidente da Câmara todas as 

competências da Câmara (para que não houvesse desculpas)  e o resultado é 

este: o executivo faz tudo o que quer e não dá contas à oposição. A CDU neste 

mandato não denota qualquer transparência, qualquer valorização da 

participação (quer dos munícipes quer das entidades politicas) e portanto põe 

em causa a democracia e o poder local … Não foi para isto que se fez o 25 de 

abril. 
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Srª Presidente e Sr membros do executivo.  

É um concelho que continua à espera. À espera de ultrapassar a fase da 

gestão da continuidade e perguntamos quais foram as novidades neste 

mandato? A gestão do deve e haver … fazer mais com menos …. , da gestão 

de factos passados para justificar a inoperância do presente é só confrontar a 

página 17 do Boletim Municipal que agora foi entregue, da gestão eleitoral de 

que são exemplos a apresentação dos regulamentos agora em discussão 

pública, das comunicações das intenções de obras….   

O concelho de Silves tem tudo para ser GRANDE mas não é.  

O concelho de Silves continua à espera de encontrar um rumo …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Assembleia Municipal : Estado Município   
 

3 
 

 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal,  
Srª Presidente da Câmara  
Exºs membros do executivo,  
Membros desta Assembleia  
Público presente, 

 

 

Falar do estado do Município de Silves implica falar no estado da 

juventude deste município. Qualquer opção política que seja tomada sem ter 

em atenção políticas de juventude, dificilmente produzirá os objetivos traçados. 

E o facto deste Município, ao longo dos anos, não considerar a juventude e as 

políticas de juventude como uma prioridade para o desenvolvimento do 

concelho de Silves implica que essa omissão seja causa direta no facto do 

concelho de Silves se encontrar num estado de retrocesso social em vez de se 

desenvolver. 

 

O projeto político para o concelho no que toca a políticas de juventude 

deve ser ambicioso. Não se deve limitar, como tem sido regra, a uma 

insignificante menção na qual apenas se refere a sua importância mas nada se 

faz no concreto. Deve sim, centrar-se no prosseguimento de políticas de 

juventude, demonstrando diariamente e com afinco a possibilidade real dos 

jovens poderem prosseguir com a sua vida neste concelho algarvio, ao invés 

de optarem por residir e trabalhar noutros concelhos do Algarve, ou noutras 

regiões do pais ou fora deste. 

 

Torna-se necessário desenvolver um plano de ação concelhio para a 

juventude. Um plano sério e ambicioso onde a juventude seja valorizada e 

onde a juventude seja uma prioridade para o desenvolvimento sustentado, a 

longo prazo, do concelho de Silves. 
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Perante esta necessidade e perante as políticas de juventude (ou 

ausência destas) desenvolvidas pelo atual executivo CDU torna-se uma 

evidência que com este executivo a juventude ficará sempre para trás.  

 

O progresso do concelho de Silves não pode ficar pela criação do 

Conselho Municipal da Juventude. É necessário dar voz aos jovens, colocando 

o órgão em funcionamento de modo a que a Câmara Municipal de Silves possa 

executar as suas decisões. Os jovens devem ser parte integrante das suas 

políticas, ao contrário do que tem acontecido até este momento. 

 

O progresso do concelho de Silves não pode ficar pela glória da Escola 

Secundária de Silves ser a melhor escola secundária do Algarve. É necessário 

que o número de alunos não diminua, que os apoios aos alunos seja superior 

ao que tem sido prestado até agora, bem como torna-se necessário atualizar o 

número e o valor das bolsas de estudo para o ensino superior,  

 

O progresso do concelho de Silves não pode ficar pela entrega de 

prémios anuais aos jovens, nomeadamente aqueles que praticam desporto. É 

necessário executar políticas de juventude que permitam a estes jovens, no 

futuro, a sua fixação no concelho de Silves, ao invés do que acontece 

atualmente. É necessário cativar os jovens a desenvolver as suas atividades 

profissionais no concelho de Silves e, deste modo, promovendo a fixação da 

juventude no concelho de Silves e enquanto esta opção política não for uma 

prioridade iremos continuar a assistir a um concelho de Silves onde cada vez 

mais os jovens não querem viver. 

 

Este mandato autárquico, que se encontra perto do seu fim, apenas se 

pode considerar como uma oportunidade perdida para o desenvolvimento do 

concelho e para a criação de condições favoráveis à fixação da população mais 

jovem no concelho de Silves. 
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A ausência de políticas de juventude prejudica o desenvolvimento social 

deste concelho. Esta ausência de políticas de juventude conjuntamente com a 

ausência de investimentos e de desenvolvimento económico leva a que o 

concelho de Silves se continue a tornar num concelho triste, envelhecido, sem 

oportunidades e sem futuro.  

 

Torna-se necessário encontrar um rumo, um rumo certo. Esperemos que 

em breve esse rumo seja tomado, para o bem de todos nós! 

 

 

 

Silves, 27 de janeiro de 2017 

Os membros da Bancada do PS na Assembleia Municipal de Silves 


