Tomada de Posse Órgãos Municipais
Tavira
14.10.2013

Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Senhora Deputada
Senhores Vereadores
Senhoras e Senhores eleitos para os Órgãos Municipais
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia
Senhores Comandantes da PSP, GNR, Reg Inf 1 e Bombeiros Municipais
Senhor Presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve
Senhores Diretores Regionais Presentes
Senhores Presidentes da Câmara de Tavira que me antecederam
Senhores Dirigentes das associações sociais, culturais e desportivas de Tavira
e da região do Algarve
Senhor Pároco de Tavira
Amigas e Amigos convidados
Órgãos de Comunicação Social local e regional
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Inicia com esta sessão de tomada de posse, a investidura dos eleitos locais
nos cargos para que foram eleitos no quadriénio 2013/2017, resultante da
vontade expressa pelo voto dos Tavirenses nas últimas eleições autárquicas
realizadas no passado dia 29 de Setembro.
Quero agradecer a vossa presença em tão grande número nesta cerimónia,
pois ela significa, para além da importância atribuída ao poder local como
poder de decisão mais próximo das pessoas, a simpatia que nutrem por todos
nós que nos envolvemos politicamente com as nossas propostas, muitas vezes
diferentes, na defesa do poder local democrático, grande conquista de Abril.
As minhas primeiras palavras são, como não podia deixar de ser, para os
munícipes

de

Tavira

que,

com

as

suas

convicções

profundamente

democráticas e de cidadania participaram na discussão dos programas e
propostas das diversas candidaturas, na campanha eleitoral bem como na
votação e participarão seguramente com as suas ideias e propostas no futuro
do nosso concelho.
As eleições terminaram e agora há que ir em frente, pois todos nós temos uma
enorme responsabilidade nos nossos ombros, que é muito simplesmente a de
tudo fazer para que o desenvolvimento económico, a responsabilidade social e
o equilíbrio das contas municipais seja uma marca permanente que nos oriente
na condução dos destinos desta população.
Estas eleições demonstraram que a população de Tavira aprova a estratégia
implementada no mandato que agora termina e querem a sua continuidade
para este mandato, com as adaptações necessárias às dinâmicas deste tempo.
A Todos desejo um Bom Trabalho no desempenho das vossas funções.

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Como Todos já se aperceberam (nem que seja pela discussão nos meios de
comunicação social do estado das contas do nosso país), os próximos 4 anos

não serão seguramente fáceis, nem a nível nacional, nem seguramente a nível
local.
Não se esperam facilidades.
Mas os próximos 4 anos terão de ser de esperança e de confiança no futuro
desta terra, pois só assim conseguiremos superar as dificuldades com que os
próximos tempos nos colocarão.
E para isso estamos todos preparados e motivados para implementar as
propostas feitas e continuar o trabalho e as boas práticas que vêm do nosso
primeiro mandato.
Este será um mandato de continuidade com responsabilidade.
Por isso, seguiremos o caminho de termos permanentemente as contas
municipais em ordem, com pagamentos a fornecedores a tempo e horas e com
compromissos assumidos que possamos pagar sem comprometer as gerações
futuras.
Teremos serviços municipais competentes e contamos com Todos os
colaboradores do Município para o prosseguimento do trabalho em prol da
comunidade, que servimos.
Continuaremos também a investir na educação como forma de proporcionar
aos pais e avós o melhor apoio aos educandos, quer seja no fornecimento de
refeições escolares confeccionadas no dia, na oferta do material escolar a
todos os alunos do ensino público até ao 4 ano, na atribuição de transporte
escolar, entre outras medidas e na contínua reabilitação do parque escolar
existente.
Reforçaremos o trabalho no âmbito do apoio social a quem mais precisa,
conscientes de que cada vez mais é necessário estar próximo das pessoas, no
apoio material, no conforto que é necessário atribuir e no combate ao
isolamento e à dependência que tanta gente, especialmente os idosos afecta.
Para isso iremos estar mais actuantes e participativos nas redes de parcerias
de que, felizmente Tavira é rica e empenhada, com associações e técnicos
competentes que fazem do seu dia a dia do apoio aos outros a sua missão.

Estaremos atentos às dinâmicas e iniciativas do movimento associativo
tavirense (social, cultural e desportivo) que devem contar com o apoio
municipal para as suas iniciativas que tragam valor, coesão e atratividade ao
Município.
Estaremos empenhados em participar activamente com a sociedade civil, pois
é necessário criar sinergias e apostar em propostas que sejam as mais
adequadas porque são decididas mais próximas das necessidades das
pessoas, sabendo nós que tal facto implica a maior parte das vezes menores
custos de contexto para melhores resultados em termos sociais.
Este é um processo que se pretende inclusivo e para isso contamos com
Todos os que queiram participar na definição de projectos e propostas
destinadas à coesão social e ao desenvolvimento económico.

Senhor Presidente
Caros Munícipes
Uma das principais, senão a principal função de um autarca nos dias de hoje é
promover o desenvolvimento económico e a coesão social.
Os propósitos estão relacionados.
E neste primeiro dia deste segundo mandato reafirmo que a grande
preocupação para os próximos 4 anos será a de combate ao desemprego e de
criação de condições para a criação de emprego no Concelho de Tavira.
Temos de criar condições para que os diversos sectores económicos do
concelho,

as

empresas

e

empresários,

possam

planear

e

reforçar

investimentos, pois só desta forma se cria valor e postos de trabalho de que
tantas famílias e o concelho necessitam.
Para isso seremos empreendedores, dinâmicos, inovadores, amigos dos
investidores e ágeis nos licenciamentos, com a menor perca de tempo possível
nos circuitos internos da Câmara, num plano de combate à burocracia e nos
tempos de decisão, adaptando os serviços municipais aos tempos de hoje.

Sabemos que o investimento também depende do contexto nacional, da banca,
dos fundos europeus e de outros factores, mas posso assumir o compromisso
de que em Tavira faremos a nossa parte de forma a atingir este objectivo.
Criar emprego.
Tavira tem de assumir o protagonismo e liderar no Sotavento do Algarve.
Queremos que Tavira seja Todo o Ano porque a nossa terra tem todas as
condições para isso.
Queremos incentivar e acompanhar os fortes investimentos em curso e os que
no futuro irão ser feitos no sector agrícola como forma de fomentar a economia
e a criação de postos de trabalho.
Queremos criar condições condignas de trabalho para os nossos pescadores e
os mesmos poderem ter as condições de navegabilidade dos canais de Santa
Luzia/Cabanas/acesso a Tavira e saída na Barra de Tavira, bem como
condições de atracagem ou amarração dos barcos de pesca. Não desistimos,
nem desistiremos de ter o porto de pesca de Tavira.
Iremos dinamizar e promover os parques empresariais como parceiros em
novos negócios, adotando medidas que possibilitem por diversas vias a
instalações de empresas e negócios nesse espaço.
Teremos um olhar mais aberto às dinâmicas do comércio tradicional, de forma
a possibilitar a melhoria da sua atractividade e dos seus negócios em
articulação com as dinâmicas e opiniões dos seus comerciantes.
Iremos promover a qualidade de vida de Tavira, como factor de reforço de
destino turístico de grande qualidade no Algarve, onde vale a pena estar em
qualquer época do ano, associado a Tavira Património da Humanidade para a
Dieta Mediterrânica que confio seremos em Dezembro próximo, na
sustentabilidade ambiental, nos estilos de vida saudáveis, nos passeios e na
gastronomia.
Tudo faremos para a requalificação da nossa zona ribeirinha, pela
requalificação do rio e da ria, do acesso e envolvente das 4 águas, das

condições de acostagem de embarcações de recreio e pela preservação e
divulgação das nossas praias, da sua imensa qualidade e preservação
ambiental.
Trabalharemos activamente para a cultura de Tavira e em Tavira, para que ela
seja uma marca distintiva pela sua presença, inovação e criatividade, numa
aposta integrada de reforço de motivações para estar em Tavira.
E iremos reabilitar e requalificar os espaços urbanos, bem como as estradas e
caminhos mais importantes do concelho, em função das disponibilidades
financeiras do Município nos próximos 4 anos, o que é mais que compreensível
para os tempos que iremos enfrentar.

Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Caros eleitos
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Os tempos hoje, sendo de incerteza têm de ter o reforço da esperança de que
melhores dias virão e que nós, com responsabilidade e credibilidade, devemos
exercer os cargos públicos com honestidade e espírito de missão.
Os tempos hoje estão difíceis, com cada vez mais bolsas de pobreza de
estratos de população onde há alguns anos era impensável e temos vindo a
assistir ao quase divórcio entre os eleitores, os políticos e a política. Assistimos
a taxas de abstenção cada vez maiores nos actos eleitorais, à indiferença de
partes da nossa população a tudo o que diz respeito a Votos, que implica a
decisão do futuro da nossa terra.
Há que envolver e chamar essas pessoas a participar.
Iremos fazê-lo.
Contam connosco, com portas abertas e disponibilidade permanente para ouvir
e fazer por tratar o que tiver ao nosso alcance ou que tiver resolução.

Queremos a participação da população na defesa dos seus interesses, da sua
comunidade, da sua terra.
Assim há Democracia e Liberdade.
Assim há Responsabilidade.
Um agradecimento e uma palavra de estímulo e confiança a Todos os
funcionários Municipais, das Juntas de Freguesia, da Taviraverde e da Empet.
São todos portadores de uma responsabilidade de estarem ao serviço desta
comunidade de Tavira e sobre os quais se espera empenhamento e dedicação.
Contem com este executivo e com este Presidente de Câmara para o
desempenho da vossa missão e com porta aberta para vos receber.
Um agradecimento a Todos os nossos familiares pelas faltas e ausências que
seguramente ocorrerão nos próximos tempos. É por uma Boa Causa que nos
envolvemos a defender e a pôr em prática as nossas ideias e propostas.
Os Tavirenses, sabem bem o que querem para o Concelho de Tavira.
Os Tavirenses conhecem-me e eu cada vez os conheço melhor.
Os Tavirenses contam com este Presidente de Câmara para os defender.
Viva Tavira
14.10.2013

