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DISCURSO DE TOMADA DE POSSE 2017 | CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

 

Exmos(as) Senhores(as)                  

 

Neste momento de partida para o mandato autárquico 2017/2021, quero em primeiro 

lugar cumprimentar todos os Cidadãos e as Cidadãs do Município de Aveiro, seguramente bem 

representados pelos presentes nesta Sessão Solene de Tomada de Posse dos Autarcas Eleitos 

para o exercício de funções na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal de Aveiro. 

Em meu nome e seguramente em nome de todos os que acabam de tomar posse, 

reitero o compromisso para com o Município de Aveiro e os seus Cidadãos, que pelo nobre 

instrumento da democracia vivido na Eleição Autárquica do passado dia 1 de outubro, nos 

confiaram estas missões que hoje assumimos e que honraremos com lealdade. 

Quero agradecer a confiança recebida para liderar os destinos do Município de Aveiro 

nos próximos quatro anos, partilhando convosco a enorme satisfação e alegria que vivi pelos 

resultados eleitorais, com a expressiva vitória da Aliança com Aveiro, que evidenciam o reiterar 

da confiança dos Cidadãos Aveirenses com o reforço da maioria com que vamos governar, 

assumindo tudo isso com humildade democrática e compromisso determinado para fazermos 

Mais e Melhor pela Nossa Terra. 

Continuar a Mudar é o compromisso que vamos executar, com elevada Determinação, 

com todo o Coração e com uma intensa Ação, em prol da qualidade de vida dos Aveirenses e do 

desenvolvimento do Município de Aveiro, e tendo como ponto de partida tudo o que realizámos 

no mandato que hoje terminou e que recebeu um balanço muito positivo e o reconhecimento dos 

Cidadãos Aveirenses. 



Vamos executar o programa eleitoral que apresentámos na campanha eleitoral, que foi 

sufragado a 1 de outubro último, e que hoje passa a ser o programa de governo do Município de 

Aveiro. 

Esse programa de governo será executado por uma Equipa que me honro de liderar, 

reforçada e aumentada com mais um Vereador do que no mandato que há pouco terminámos. 

Uma Equipa experiente e jovem, competente e coesa, disponível e trabalhadora, utilizadora dos 

bons princípios da verdade, da seriedade, do rigor e da transparência. Entregarei competências 

e funções de governo aos Vereadores Jorge Ratola, Rita Carvalho, João Machado, Miguel 

Capão Filipe e Rosário Carvalho.  

Aos Vereadores do Partido Socialista que connosco trabalharão no Executivo Municipal, 

na importante função democrática de oposição, reitero toda a disponibilidade para o debate e a 

dialética política geradora de boas decisões no respeito pelas diferenças. 

Neste solene e importante momento, quero fazer referência a quatro áreas de capital 

importância na governação que vamos começar com toda a intensidade. 

Em primeiro lugar, destacar a consolidação da recuperação financeira e da capacitação 

organizacional que conseguimos concretizar no mandato anterior, sabendo que temos uma 

dívida grande para continuar a pagar e uma organização que passou de péssima a boa e que 

agora apostamos em fazer passar de boa a excelente. Daremos agora prioridade à qualidade da 

gestão e à reengenharia de processos administrativos no âmbito do projeto de modernização 

administrativa em curso, e cuidaremos com profissionalismo da comunicação interna e externa 

da Câmara Municipal de Aveiro. 

Em segundo lugar, vamos executar as políticas municipais definidas, dando primazia aos 

pilares base assumimos no programa de governo, e que aqui relembro apenas com uma 

referência sumária: 

- Gestão equilibrada das taxas e dos impostos, prosseguindo a pressão sobre o Governo 

e a atual Maioria Parlamentar para que possamos baixar a taxa de IMI de 0,45 para 0,4;  

- Aumentar a qualidade dos sistemas de Transportes e Mobilidade, diversificando as 

ofertas de transporte público, acionando o Centro Coordenador de Transportes e apostando nos 

modos suaves;   

- Implementação do Orçamento Participativo com Ação Direta, num processo 

responsável e dinamizador da participação direta e construtiva dos Cidadãos; 

- Gestão da Educação, da Ação Social e da Habitação Social, com prioridade e com 

forte investimento em qualificação de infraestruturas e no desenvolvimento de ações imateriais 

que promovam uma Comunidade mais capacitada e mais solidária; 



- Realização de Obras e utilização de Fundos Comunitários do Portugal 2020 e das 

Iniciativas Comunitárias, numa operação de larga escala com muitas intervenções de pequena e 

média dimensão e apenas algumas de grande dimensão, assentando no princípio da 

qualificação urbana e da cooperação com o investimento privado; 

- Desenvolvimento do projeto Aveiro Smart City, otimizando mais o ecossistema que 

existe no Município de Aveiro com relevantes Entidades Públicas e Privadas, tendo a 

Universidade de Aveiro como Parceiro Principal, sendo um fator diferenciador e tendo o 

TechDays como evento-montra e como estímulo, ganhando mais dimensão nacional com a 

participação dos Clusters, e passando a ter presença na dimensão internacional.  

Em terceiro lugar, quero destacar a aposta na Descentralização, saudando desde já o 

Primeiro-Ministro pelo facto de, na recente remodelação governamental, ter corrigido a atribuição 

da pasta das Autarquias Locais e da Descentralização ao novo Ministro-Adjunto, mantendo-a no 

agora Ministro da Administração Interna, valorizando a fase final em que o processo de 

Descentralização se encontra e o conhecimento profundo do dossier e dos Autarcas que tem o 

Dr. Eduardo Cabrita. A este nível da descentralização, reitero a determinação da Câmara 

Municipal de Aveiro em assumir a gestão da zona da antiga Lota de Aveiro e da bacia da Ria de 

Aveiro da frente urbana de São Jacinto, assim como continuaremos a lutar para que a gestão da 

Ria de Aveiro, do Baixo Vouga Lagunar e da Reserva das Dunas de São Jacinto, passe para a 

alçada da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com a devida sustentabilidade legal, 

técnica e financeira. Quero desde já anunciar que a maior importância política que queremos dar 

a estas matérias, justifica a criação de um novo Pelouro na Câmara Municipal de Aveiro, que 

vamos denominar por “Ria, Mar e Vouga”.  

Em quarto lugar, a Câmara Municipal de Aveiro vai manter e qualificar a sua liderança 

política a nível regional e nacional, desenvolvendo trabalho de equipa com os Municípios com 

quem partilhamos a Região de Aveiro e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Neste novo mandato, vamos apostar na internacionalização do Município de Aveiro, tendo nesse 

processo uma presença mais viva na Europa, com um lugar muito especial para a candidatura 

de Aveiro Capital Europeia da Cultura 2027, que já assumimos e que vamos desenvolver com o 

envolvimento de entidades públicas e privadas relevantes ao nível do Município e da Região de 

Aveiro. 

A Cooperação Institucional e o trabalho de Equipa com Outras Pessoas e Entidades é 

uma opção que reiteramos e que vamos prosseguir com mais afinco, em quatro eixos 

fundamentais: 



- o das Empresas, Associações privadas sem fins lucrativos, Juntas de Freguesia e 

Cidadãos do Município de Aveiro; 

- o das Entidades de base regional, com centralidade para a Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro ao nível da NUT’III e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro ao nível da NUT’II; 

- o do Governo de Portugal e de várias Entidades da Administração Central, assim como 

com o Presidente da República Portuguesa; 

- o da União Europeia, participando no debate e na construção de Mais e Melhor Europa, 

no quadro do Comité das Regiões e das relações com a Comissão Europeia e com o Parlamento 

Europeu.  

Queridas Cidadãs, Caros Cidadãos, Dignos Representantes de Entidades Públicas e 

Privadas.                

Vivemos hoje um momento de Festa e de Esperança, e por isso quero ter uma palavra 

de compromisso com a Democracia representativa em que vivemos, governando em nome dos 

Cidadãos e para os Cidadãos, fazendo a vontade à maioria e respeitando e cuidando dos 

interesses das minorias. Quero também assumir o compromisso de criarmos melhores 

condições para a participação direta dos Cidadãos nos processos de decisão ao nível do 

planeamento, da regulamentação municipal, das obras e ações decididas no processo do 

Orçamento Participativo, entre outras. 

Fomos, somos e continuaremos a ser Autarcas próximos dos Cidadãos, vivendo e 

trabalhando em Comunidade que queremos seja mais forte, mais capaz e mais viva.      

E é nesse enquadramento que quero partilhar convosco uma reflexão e um desafio 

sobre duas importantes matérias. 

A primeira, respeita à Revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro que está em curso e 

que vai entrar numa fase crucial, perspetivando a sua finalização no final do próximo ano de 

2018. Ao nível do planeamento geral do território municipal, da revisão de todos os instrumentos 

de ordenamento do território, da elaboração da nova Carta Educativa, da revisão do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, entre outros, vamos entrar na fase das 

discussões finais e das decisões, sendo agora ainda mais pertinente a participação de todos 

nesse processo de capital importância para o futuro do Município de Aveiro. 

A importância do planeamento de qualidade é assumida em estreita ligação à 

qualificação do espaço público, das áreas urbanas e das áreas com valores ambientais, 

investindo na requalificação de todo o Município. Prosseguiremos um trabalho intenso com 



investimento em todo o território municipal, para que seja cada melhor viver no Município de 

Aveiro e em cada uma das suas dez Freguesias e Uniões de Freguesias.    

A segunda matéria, respeita à Proteção Civil, que obrigatoriamente tem de ter uma 

referência na tragédia dos incêndios dos passados dias 15 e 16 de outubro, que também assolou 

o Nosso Município de Aveiro.  

Deixo uma palavra de agradecimento a Todos quantos combateram, especialmente aos 

Bombeiros Velhos e aos Bombeiros Novos de Aveiro, aos Bombeiros de Albergaria-A-Velha e da 

The Navigator Company, aos Funcionários Municipais e aos Cidadãos, numa operação em que 

me envolvi diretamente na sua gestão no terreno com o meu Vice Presidente Jorge Ratola, sob a 

liderança notável do Comandante Carlos Pires dos Bombeiros Velhos de Aveiro, e com 

resultados muito positivos num contexto de grande complexidade e dificuldade, tendo-se evitado 

males muito maiores.  

Deixo uma palavra de garantia de atenção e de apoio aos Cidadãos que tiveram perdas 

materiais, no uso dos instrumentos que a nível nacional, regional e municipal estão a ser 

estruturados, e usando o levantamento rigoroso que estamos a executar.  

Mas a palavra principal que quero partilhar sobre a Proteção Civil e a prevenção que 

assume a primeira linha do combate aos incêndios, respeita ao futuro, que tem de exigir uma 

mobilização de todos para essa causa, cumprindo cada Cidadão e cada Entidade o seu papel na 

diminuição dos riscos de incêndio, com um Governo atento e diligente que tome medidas de 

facto e assuma a execução dos necessários investimentos de forma tempestiva, com uma 

Câmara Municipal e Juntas de Freguesia que façam melhor planeamento e investimentos que 

melhorem o ordenamento do território, com um Estado capaz de agir com eficácia e em tempo 

contra os incumpridores e os criminosos, somando capacidades para termos um território mais 

capaz, mais organizado, mais cuidado, e não voltarmos a viver uma tragédia semelhante.  

Deixo uma palavra final de solidariedade ativa aos Colegas Presidentes de Câmara e às 

Populações que sofreram muito mais do que nós no Município de Aveiro, com a sempre 

incompreensível perda de vidas humanas, na certeza que estaremos a trabalhar juntos para que 

este ano muito mau não tenha no futuro um ano análogo.   

Queridas Cidadãs, Caros Cidadãos, Dignos Representantes de Entidades Públicas e 

Privadas. 

Em nome da Festa e da Esperança que este momento de Tomada de posse também 

assume, em nome do futuro que queremos usar para Continuarmos a Crescer Juntos, desejo um 

Bom Mandato a Todos os Eleitos para a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, as Juntas e 

as Assembleias de Freguesia, honrando também a boa herança recebida, que nas pessoas dos 



meus antecessores, Girão Pereira, Celso Santos, Alberto Souto e Élio Maia, agradeço a todos os 

seus Obreiros. 

Agradeço todo o empenho aos Autarcas que connosco trabalharam no mandato anterior 

e que não vão exercer funções autárquicas no mandato que estamos a iniciar, nomeadamente 

ao Presidente António Nogueira Leite e à Vereadora Raquel Madureira, assim como às 

Vereadoras Paula Urbano e Rita Encarnação e aos Presidentes David Paiva Martins e António 

Costeira, entre outros.     

Aos Funcionários Municipais reitero a confiança em continuarmos a ser uma Equipa 

cada vez mais competente e realizadora, na certeza que o caminho que já percorremos juntos, é 

a boa prova de que vamos ser capazes de aceder à excelência ao serviço dos Nossos Cidadãos, 

com uma atenção muito especial aos mais Carenciados, aos Idosos, às Crianças e aos Jovens 

Aveirenses. 

A sua Excelência Reverendíssima o Bispo de Aveiro D. António Moiteiro, aos Padres da 

Igreja Católica do Nosso Arciprestado, assim como aos Pastores e Lideres de todas as Igrejas e 

Confissões Religiosas com atividade no Município de Aveiro, solicito e agradeço a vossa Oração 

por nós Autarcas e todas as diligências para que possamos receber o reforço das Bênçãos de 

Deus, com a garantia de que sempre faremos a nossa parte. 

Vamos com toda a determinação e enorme alegria, trabalhar por todo o Nosso Município 

de Aveiro, numa tarefa de todos os dias, apostando mais uma etapa da nossa vida, para termos 

canais de vida mais promissora e vida de horizontes mais rasgados e mais ousados. 

Aveiro Cidade dos Canais, Município de Aveiro Terra com Horizonte, são lemas que 

vamos cultivar rentabilizando os talentos para fazermos Gente Mais Feliz. 

A Todos, reitero o convite para Seguimos Juntos nesta caminhada rumo a um Futuro 

Melhor que vamos construir em cada um dos dias que vamos ter o privilégio de receber. 

Um Bem Haja a Todos.  

Vamos ao Trabalho. 

Viva o Município de Aveiro. 

Muito Obrigado. 

José Ribau Esteves  
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

23 de outubro de 2017 

 

 


