MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

- Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante;
- Sr.ª Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
deficiência;
- Sr. Eleitos que cessam funções;
- Srs. Eleitos que iniciam funções;
- Caros antigos Presidentes de Câmara e de Assembleia
Municipais;
-

Sr. Presidente da Direção do Ateneu Artístico

Vilafranquense;
- Srs. Representantes das Forças de Segurança, da
Proteção

Civil,

do

Movimento

Associativo

e

da

Sociedade Civil do Concelho
- Srs. representantes de organismos do Estado;
- Srs. representantes do Setor empresarial do Concelho;
- Digníssimos convidados,
- Comunicação Social,
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- Minhas Senhoras e meus Senhores:
A todos e a todas muito Boa noite.
Inicio este meu discurso de tomada de posse deixando
uma palavra de agradecimento a todas e a todos os
que, no mandato que agora cessa, desempenharam
funções nos diversos órgãos autárquicos do concelho.
Em nome da população, agradeço o seu empenho e a
dedicação que colocaram no serviço à causa pública.
A todas e a todos, expresso votos sinceros das maiores
felicidades pessoais e profissionais.
Permitam-me

uma

palavra

especial

de

reconhecimento, gratidão e amizade ao Presidente
cessante da Assembleia Municipal, João Quítalo, pelo
seu serviço prestado à comunidade tendo no exercício
das suas funções dignificado a Assembleia Municipal.
Às eleitas e aos eleitos que, em função dos resultados
verificados nas eleições autárquicas de 1 de outubro,
continuam ou iniciam o desempenho de funções
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autárquicas no Concelho, quero deixar uma mensagem
de boas-vindas a este novo mandato autárquico.
Ao Presidente da Assembleia Municipal que agora
acabou de ser empossado, Fernando Paulo Ferreira,
quero desejar as maiores felicidades para o mandato
que hoje se inicia, podendo V. Exa contar da minha
parte com toda a colaboração pessoal e institucional.
Uma palavra de saudação a todos os Presidentes das
Juntas de Freguesia do Concelho, afirmando que
poderão contar com a parceria e cooperação do
Município no âmbito da promoção e salvaguarda dos
interesses das populações.
Senhoras e Senhores Eleitos,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Uma palavra para todos vós que hoje, com a vossa
presença,

quiseram

partilhar

este

momento

tão

importante e de tão elevado significado para a
Democracia no nosso Concelho: o momento da
instalação dos órgãos municipais.
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Hoje, honra-se Abril, honra-se a liberdade, honra-se o
Poder Local Democrático, com a instalação dos órgãos
autárquicos eleitos pelo povo.
Num dia, 17 de outubro, particularmente especial e
simbólico: o Dia Internacional para a Erradicação da
Pobreza - propósito de todas as mulheres e homens de
boa vontade- proclamado pelas Nações Unidas e
assinalado pela primeira vez em 1992.
Temos assim o dever de continuar diariamente a apoiar
as famílias socialmente mais vulneráveis.
Permitam-me, também, uma saudação para todas e
para todos os que, no passado dia 1 de outubro,
participaram no ato eleitoral.
Desta vez, mais eleitores o fizeram, e consequentemente
a abstenção diminuiu.
Mas isso não nos deve deixar satisfeitos porque muitos
cidadãos continuam a optar por não votar.
Esperemos que em futuras eleições a abstenção
continue a reduzir.
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Um agradecimento particular aos trabalhadores e aos
dirigentes municipais, pelo seu empenho, pela sua
dedicação, pelo seu esforço, na certeza de que, sem
eles, o Município não tinha concretizado os objetivos
fundamentais de modernização, inovação, qualidade e
desenvolvimento que atingiu.
Um Concelho de referência, não só na região como a
nível nacional.
Senhoras e Senhores Eleitos,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Candidatei-me com quatro propósitos:
 Um primeiro, o dever cívico e o sentido da
responsabilidade bem como o espírito de missão,
que sempre orientaram a minha participação na
vida política;
 Um segundo, para dar continuidade a um caminho
e a uma estratégia em que continuo a acreditar
como aquela que melhor serve os interesses da
população do nosso Concelho;
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 Em terceiro, porque o nosso Concelho não pode
voltar para trás;
 Por último, porque quero continuar a participar na
construção de um Concelho de referência na Área
Metropolitana de Lisboa e a nível nacional.
Na concretização destes propósitos, apresentei a todos
uma visão para o Concelho que aqui realço: um
Concelho mais Competitivo, mais Solidário e que assuma
a sua Identidade.
Um Concelho mais Competitivo, atrativo para quem nele
pretende viver, investir e trabalhar.
Um Concelho que continue a manter a sua Identidade,
assumindo, honrando e valorizando a sua história
milenar.
O Concelho da Cidade, da Serra, da Lezíria e do Tejo,
num território diversificado e singular, de que nos
podemos orgulhar.
Um território Solidário com a sua gente e com as suas
vivências, saberes e experiências.
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A visão que trazemos para este mandato enquadra-se
na continuidade do que tem sido o percurso de
desenvolvimento do Concelho nos últimos anos:
Concelho

centrado

nas

pessoas,

promovendo

um
e

valorizando a economia local, o investimento, o
emprego,

a

boa

governação

do

Município,

a

sustentabilidade, a inclusão, a educação, a cultura, o
desporto, a economia social e o associativismo.
Neste contexto, não posso assim deixar de reconhecer o
papel que- dos Cidadãos às Associações, Instituições,
Escolas e Empresas - todos têm desempenhado um
papel importante na construção de um futuro mais
sustentável, com maior qualidade de vida e igualdade
de oportunidades.
Senhoras e Senhores Eleitos,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Queremos um Concelho que mantenha uma boa
gestão financeira, garantindo a credibilidade dos
orçamentos, a solidez das contas e a capacidade de
recurso ao crédito unicamente para investimento na
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melhoria da qualidade de vida das populações, de
forma a manter a sustentabilidade e a eficácia
económica.
Pretendemos continuar a garantir a confiança entre as
Autarquias, os parceiros locais e a Administração Central
para o estabelecimento de acordos e contratos que
antecipem

a

satisfação

das

necessidades

de

investimento público.
Continuaremos a assegurar a credibilidade da gestão
municipal, de forma a incentivar a fixação de empresas
no território do Concelho.
Prosseguiremos

a

valorização

dos

trabalhadores

municipais, mantendo uma política de proximidade, de
melhoria contínua dos locais de trabalho e dos meios à
sua disposição, bem como de respeito pelos seus
direitos.
Construir um Concelho Inclusivo implica a definição e
concretização de ações e medidas que garantam mais
e

melhor

educação,

desporto,
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envelhecimento ativo e saudável, coesão social e
acessibilidade.
A defesa e valorização da educação e da qualificação,
em

todas

as

fases

da

vida

e

em

articulação

complementar com toda a comunidade educativa,
continuará a ser um objetivo central da política
municipal.
Continuaremos a desenvolver uma política social
centrada no Munícipe e nas Famílias, que promova a
autonomia e a realização pessoal do indivíduo,
respeitando a dignidade humana.
Queremos criar mais condições para a participação dos
jovens na vida coletiva e comunitária, promovendo e
potenciando a sua fixação no Concelho.
Para o efeito, iremos continuar a desenvolver uma
estratégia de captação de empresas geradoras de
emprego qualificado no tecido económico local e de
dinamização dos centros antigos das localidades, com
a criação de habitação a custos controlados e
disponibilizando mais arrendamento municipal.
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Continuaremos a promover o Desporto, a melhorar e
reforçar a rede de equipamentos e a contribuir para a
adoção de estilos de vida ativa e saudável por parte da
população.
Continuaremos a apoiar as Associações e Instituições,
reforçando as parcerias existentes e contribuindo para
uma ainda maior interação com as Escolas e as
Empresas.
Requalificar e modernizar espaços públicos nos centros
urbanos consolidados, melhorar as condições de
mobilidade pedonal e rodoviária, criar novas bolsas de
estacionamento em todo o território do Concelho e
prosseguir, no âmbito do quadro de financiamento
europeu Portugal 2020, a requalificação das zonas
ribeirinhas, são objetivos fundamentais.
Neste

contexto,

importa

salientar

que

tivemos

conhecimento, ontem, da aprovação, pelo Tribunal de
Contas, que permite finalizar a aquisição das antigas
instalações da Escola da Armada pelo Município.
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Esta aquisição permitirá iniciar a requalificação da área
territorial entre Vila Franca de Xira e Alhandra e garantir
a instalação do Tribunal de Comércio em Vila Franca de
Xira.
Prosseguiremos a melhoria das condições e dos meios
operacionais de recolha e valorização dos resíduos
urbanos, ampliando a rede municipal de Ilhas Ecológicas
e

renovando

Simultaneamente,

os

equipamentos

reforçaremos

as

e

a

frota.

atividades

de

educação e consciencialização ambiental.
Continuaremos, intransigentemente, a pugnar pela
defesa

do

Rio

Tejo

e

do

seu

ecossistema,

salvaguardando este valioso património natural.
Senhoras e Senhores Eleitos,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O Concelho de Vila Franca de Xira é um Concelho com
História e Identidade, que queremos valorizar.
Respeitar a História, a Identidade e a Memória coletivas,
e, ao mesmo tempo, afirmar a disponibilidade para
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incentivar novas expressões e manifestações culturais, é
o nosso propósito.
Continuaremos a promover a Cultura e o Turismo no
Concelho e a apoiar a dinamização de atividades e os
agentes locais, desenvolvendo uma programação
diversificada para todos os públicos.
Continuaremos a conservar e a reabilitar o património
histórico, a valorizar os nossos costumes, as nossas
tradições muito ligadas à tauromaquia e, a apoiar as
festividades tradicionais.
É para nós fundamental continuar a promover o turismo
cultural, gastronómico, patrimonial e de natureza,
atraindo, assim, cada vez mais visitantes.
Como sabemos, a competitividade dos territórios é um
fator essencial para o desenvolvimento económico e de
criação de emprego.
Neste contexto, prosseguiremos políticas no sentido de
atrair

e

fixar

empresas,

promovendo
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aeronáutico de Alverca e valorizando o potencial
agrícola e industrial do Concelho.
Continuaremos a implementar uma política fiscal amiga
das empresas, com a aplicação da mais baixa taxa de
IMI legalmente permitida, bem como de isenções de
derrama.
Reafirmo, assim, perante todos vós, neste ato solene de
tomada de posse, o meu compromisso e a minha mais
firme determinação na concretização dos objetivos com
que me apresentei ao eleitorado: contribuir para
construção de um concelho Participado; Inclusivo;
Sustentável; com Identidade e Competitivo.
Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Senhoras e Senhores Eleitos,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Neste momento quero agradecer aos meus amigos, à
minha família, em particular à Luciana, o seu apoio, a
sua compreensão, a sua disponibilidade para me apoiar,
nesta missão, que desempenho, hoje, com a mesma
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vontade, a mesma motivação e o mesmo entusiasmo,
como quando tomei posse, a primeira vez, como
autarca.
A todas e a todos, um reconhecido obrigado.
Termino, referindo que neste novo desafio autárquico
espero poder contar com todos, todos os dias, para
assim continuarmos a construir um concelho moderno,
de progresso e com igualdade de oportunidades para
todas e para todos.

Viva o Concelho de Vila Franca de Xira!
Viva Portugal!

Vila Franca de Xira, 17 de outubro de 2017

Alberto Mesquita – Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
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