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Caros Munícipes, 

 

É com profundo orgulho e satisfação, mas também com enorme sentido de 

responsabilidade, que resolvi aceitar o honroso convite da CDU (Coligação 

Democrática Unitária) para me recandidatar à Presidência da Câmara Municipal de 

Silves, nas eleições autárquicas do próximo dia 1 de Outubro. 

 

O convite à renovação da minha candidatura ao próximo mandato autárquico, a meu 

ver, é o reconhecimento de que a equipa que dirige o Município de Silves desde 21 de 

Outubro de 2013, tem vindo a desenvolver um trabalho sério, valioso e globalmente 

positivo em prol das populações do concelho de Silves. 

 

Num primeiro momento, quero relembrar que recuperámos a credibilidade da edilidade 

silvense perante pessoas e instituições, procedendo ao seu saneamento financeiro e ao 

cumprimento dos compromissos herdados, seguindo uma trajetória de 

desendividamento e colocando as finanças públicas locais numa situação saudável e 

desafogada. 

 

- É este o caminho que vamos prosseguir, assegurando a estabilidade e 

sustentabilidade das contas públicas, respeitando a legalidade. 

 

Num segundo momento, quero relembrar que procedemos à reorganização orgânica dos 

serviços municipais, à adoção de mecanismos de controlo interno, associados à 

implementação de técnicas e regras de gestão e planeamento, à inovação e às novas 

ferramentas tecnológicas, e ao uso da chamada engenharia orçamental e financeira, 

tendo em vista uma actuação municipal consentânea com o dever de boa administração 

dos recursos públicos existentes. 

 

- É este o caminho que vamos prosseguir. 
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Tendo presente, contudo, que as medidas atrás referidas não são um fim em si próprio, 

mas um meio, através do qual se alcança o aumento da eficiência e eficácia na 

aplicação dos recursos, o aumento da capacidade de realização e de investimento da 

autarquia, com vista ao objetivo último que é a satisfação das necessidades das 

populações e o desenvolvimento sustentado do território municipal. 

 

Caros Munícipes, 

 

A dinâmica e amplitude da atividade municipal durante o presente mandato é visível no 

concelho, com o lançamento de importantes empreitadas - muitas já concluídas, várias 

encontrando-se em curso, e outras muito prestes a iniciarem-se (para além da elaboração 

de projetos técnicos de extraordinária valia e impacto que irão permitir candidaturas a 

financiamentos e a programação da execução de novas obras e investimentos).  

 

Os investimentos apresentam um denominador comum - natureza estratégica e 

estruturante, quer na resolução de carências básicas e satisfação de necessidades das 

populações, quer no contributo para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de 

Silves. 

 

- É este o caminho que vamos prosseguir, mantendo o nível do investimento 

público em patamares elevados, potenciando ao máximo, muito particularmente, 

as oportunidades oferecidas pelo Portugal 2020 (Novo Quadro Comunitário 2014-

2020). 

 

A dinâmica, amplitude e qualidade da atividade municipal durante o presente mandato é 

visível nas diferentes áreas da intervenção municipal, desde logo, na educação e no 

investimento permanente levado a cabo nas 22 escolas existentes no concelho, na 

cultura e na vasta e criativa programação cultural, no desporto e na maximização do 

aproveitamento dos equipamentos e recursos existentes, no reforço dos apoios às 

coletividades, clubes e outras instituições, e às duas corporações de bombeiros, e na 

criação de apoios sociais para pessoas e famílias carenciadas ou em situação de 

vulnerabilidade, nomeadamente nas vertentes do apoio à habitação, à saúde e aos 

cidadãos portadores de deficiência.       
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- É este o caminho que vamos prosseguir, dando asas à concretização das 

atribuições municipais, aprofundando e melhorando a intervenção municipal. 

 

A dinâmica, amplitude e qualidade da atividade municipal também tem sido visível na 

prestação de serviços públicos essenciais nas áreas do abastecimento da água e 

saneamento e do sistema da limpeza e higiene pública, não se eximindo a autarquia a 

importantes medidas de reorganização e a elevados investimentos, quer através da 

execução de obra públicas, quer através da renovação da frota de máquinas, viaturas e 

demais equipamentos, quer ainda através da implementação de diversas medidas, 

algumas no domínio da tecnologia, que visaram, fundamentalmente, melhor servir os 

utentes dos serviços. 

 

- É este o caminho que vamos prosseguir, com pensamento estratégico para estes 

setores, tendo a plena consciência que ainda há muito por fazer e melhorar, mas 

nunca perdendo de vista a defesa da natureza pública da prestação destes serviços. 

 

A dinâmica, amplitude e qualidade da atividade municipal é ainda visível com a 

organização de vários eventos fundamentais, dos quais destacamos os casos da 1.ª 

Mostra “Silves, Capital da Laranja”, retomando o certame dos citrinos após muitos anos 

de interregno, agora ancorado na criação da respectiva marca territorial que distingue a 

qualidade dos citrinos produzidos no nosso território; o “Sunset Secrets - Quintas do 

Castelo”, estimulando a fruição cultural e envolvência mística num dos monumentos 

mais emblemáticos do concelho; o “Jazz nas Adegas”, que dinamiza culturalmente os 

locais onde se produzem os Vinhos de Silves (marca própria do Município); o Festival 

do Teatro, que marca o início de um novo acto cultural no nosso concelho; e a Feira 

Medieval de Silves, que tem vindo a consolidar-se como evento ímpar e prestigiado a 

nível regional, nacional e internacional.        

 

- É este o caminho que vamos prosseguir, dando projeção ao concelho, valorizando 

o que temos de melhor. 
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A dinâmica e amplitude da atividade municipal faz-se igualmente sentir por via da 

revisão em baixa das taxas municipais, com o propósito de estimular o investimento, a 

competitividade e o empreendedorismo, e, consequentemente, alavancar o 

desenvolvimento económico e social no concelho, mas também através das ambiciosas 

políticas públicas de reabilitação urbana que têm sido adoptadas pela autarquia, com o 

objectivo de resgatar e melhorar a qualidade de vida das populações no meio urbano e 

atrair novos residentes. 

 

- É este o caminho que vamos consolidar, dando vida ao concelho, gerando riqueza 

e criando emprego. 

 

A dinâmica e o traço distintivo da atividade municipal sob Maioria CDU é visível nas 

relações com as Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho de Silves, objeto de 

tratamento igualitário, cuja cooperação mútua é articulada e subordinada à resolução 

dos problemas das populações, com partilha de meios e recursos disponíveis e melhoria 

da qualidade dos serviços prestados. 

 

- É este o caminho que vamos prosseguir, conjugando e unindo esforços em prol da 

prossecução do interesse público e continuidade da prestação do serviço público às 

populações. 

 

A dinâmica e o traço distintivo da atividade municipal sob Maioria CDU é visível na 

forma como o relacionamento é estabelecido com os trabalhadores e quadros dirigentes, 

desde logo conquistando e nunca deixando de aplicar as 35 horas semanais (1.ª Câmara 

Municipal do Algarve a consegui-lo), e levando a cabo importantes investimentos na 

implementação do Programa de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, na aquisição 

de vestuário e fardamentos, na modernização dos locais e condições de trabalho, na 

efectivação da mobilidade interna dos trabalhadores de acordo com as suas 

qualificações profissionais e tarefas laborais desenvolvidas, etc. 

 

- É este o caminho que vamos prosseguir, valorizando os direitos dos 

trabalhadores, numa relação de proximidade e de respeito mútuo. 
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Caros Munícipes, 

 

É traço distintivo do projeto da CDU fazê-lo sob a expressão “Trabalho, Honestidade e 

Competência”, promovendo o estilo de trabalho coletivo, privilegiando a defesa do 

caráter público da prestação dos serviços básicos essenciais e a melhoria da qualidade 

do serviço público em geral, o espírito de bem-servir e a relação estreita e próxima com 

os trabalhadores (defendendo os seus direitos, valorizando o seu trabalho e as 

condições em que o mesmo é desenvolvido), com as populações (valorizando e 

promovendo a sua participação na formação da decisão dos assuntos públicos), com as 

forças políticas da oposição (fomentando a consulta e o diálogo construtivos), num 

processo de gestão rigorosa e transparente, com definição de linhas de orientação 

estratégica e aberto à inovação permanente. 

 

- É este o caminho que vamos prosseguir, valorizando o que de melhor se faz nas 

autarquias CDU. 

 

 

Caros Munícipes, 

 

A dimensão, a amplitude e a qualidade do trabalho desenvolvido em Silves dá-nos 

motivo suficiente para acreditar que é possível reforçar a maioria na Câmara 

Municipal de Silves, bem como o aumento da votação noutros órgãos autárquicos do 

concelho.  

 

Tudo faremos, até ao final do mandato, como aliás tem sido a prática dos últimos três 

anos, para manter o ritmo do trabalho em níveis elevados e para merecer a confiança da 

população do concelho de Silves. 

 

O espírito de bem-servir e a dedicação plena, de corpo e alma, à causa da defesa 

dos interesses das populações e do território municipal - ganhando para as nossas 

fileiras gente séria e competente, na sua grande maioria, independentes, reforçando o 

espírito unitário, que é efetivamente um traço da CDU no Poder Local Democrático - é 
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uma importante e decisiva vantagem do nosso projeto que é preciso salientar, 

valorizar e divulgar. 

 

Apelo, por isso, à participação não apenas do vasto coletivo de apoiantes da CDU, ao 

seu ativismo e entusiasmo, mas também de toda a população em geral, 

independentemente das suas idades, crenças e filiações, que se revejam neste projeto, 

enquanto fatores indispensáveis para a continuidade da nossa missão no Município 

Silves, em prol do interesse público e das populações, que é no fundo a razão de ser da 

minha recandidatura e da nossa intervenção política. 

 

 

 

Viva o Poder Local Democrático! 

Viva a CDU! 

Viva o Concelho de Silves! 


