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Tomada de Posição 

  

Fundos comunitários, como verdadeiro contributo para o desenvolvimento do 
concelho, da região e do país 

 
            

O Portugal 2020 introduziu novidades na gestão dos fundos comunitários pelas 

autarquias locais, consistindo algumas em entraves inexplicáveis ao desenvolvimento dos 

territórios e das suas populações. Em termos de alocação de recursos às diferentes áreas 

de investimento, no atual quadro comunitário foi dada prioridade assumida ao domínio da 

competitividade e internacionalização, em detrimento de outras tipologias de investimento, 

entre elas áreas centrais de intervenção municipal, que sofreram reduções muito 

consideráveis. São exemplos mais significativos os equipamentos escolares, os 

equipamentos sociais, o património natural e cultural e o próprio Ciclo Urbano da Água. 

 

Na preparação do pós 2020 é necessário um cuidado especial na ponderação de 

novos critérios que distinguem as regiões dos objetivos de convergência (de 

convergência, em transição e desenvolvidas), evitando-se o desvirtuamento do equilíbrio 

nacional, salientando-se a importância absoluta da coesão interna. Na mesma linha, deve 

ser tida em conta a convergência intrarregional, em que o caso da Península de Setúbal é 

paradigmático, tendo em conta que é discriminado por estar dentro da Região de Lisboa, 

fora das Regiões de convergência, mas não garantindo uma discriminação positiva da 

NUTIII, em relação à restante Região de Lisboa, aprofundando as desigualdades na 

afetação dos fundos comunitários e no contributo ao desenvolvimento da Península de 

Setúbal. 

 

O Congresso da ANMP realizado em 9 de dezembro de 2017, preconizou a 

necessidade absoluta de reforço da participação dos municípios na definição e execução 

das políticas públicas de regeneração e de habitação, com expectáveis melhorias para a 

segurança e qualidade de vida das famílias e para a dinamização das economias locais.  

  

 

 

 



 
MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Alameda dos Bombeiros Voluntários 45  2844-001 Seixal 
Tel. 351 21 227 67 00 - Fax 351 21 227 67 01 

NIPC 506 173 968  

Página 2 de 3  
 

—— 
 

Foi ainda evidenciado o peso dos Fundos Comunitários no investimento público, 

mas constatados inexplicáveis entraves no desenvolvimento das candidaturas, 

imprescindíveis à valorização dos territórios e das suas populações, como por exemplo, a 

não abertura de avisos para financiamento das operações de Equipamentos Sociais, a 

burocracia excessiva inerente aos procedimentos do Portugal 2020 e ao sistema 

informático do Balcão 2020, a complexidade e morosidade excessivas no processo de 

submissão dos pedidos de pagamento.  

 

O município do Seixal reafirma que está preparado para o acolhimento dos 

grandes projetos estruturantes, contribuindo para o desenvolvimento económico, mas que 

é necessária a concretização de investimentos há muito previstos para o nosso Concelho, 

identificando prioridades no domínio da Educação (novas escolas, como JI Quinta de S. 

Nicolau, nova Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo em Fernão Ferro, retomar as obras da 

Escola Secundária João de Barros e concluir a intervenção nas Escolas Básicas do 2º e 

3º ciclo Paulo da Gama, da Cruz de Pau e na Escola Secundária Manuel Cargaleiro, 

construção dos pavilhões desportivos escolares das EB 2,3 Ciclos de Corroios, Cruz de 

Pau, Pinhal de Frades e Vale de Milhaços e Secundária João de Barros), Saúde e Ação 

Social (Hospital, SAPs, Centros de Saúde , UCCI de Arrentela, lares de idosos), na 

Habitação (Vale de Chícharos e Santa Marta de Corroios), na mobilidade (expansão do 

Metro Sul do Tejo, ER10 com a ponte Seixal-Barreiro, novo nó na A2 e requalificação 

EN10 e EN378, reforço do transporte fluvial, entre outros), no Ambiente 

(descontaminação dos solos, desassoreamento da Baía do Seixal, entre outros). 

 

Considerando que no novo quadro comunitário não se podem cometer os mesmos 

erros e desaproveitar recursos essenciais para a intervenção no território e para a 

qualidade de vida das populações. 

 

 Nestes termos, a Câmara Municipal do Seixal, reunida em Sessão Pública de 22 

de fevereiro de 2018: 

 

1. Reivindica a reprogramação do Portugal 2020, designadamente com o reforço 

financeiro dos Pactos e a sua realocação em áreas essenciais, bem como 

medidas de aceleração da execução, eliminação de obstáculos impostos no 

Portugal 2020 e o reforço muito significativo dos investimentos de base territorial. 
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2. Reafirma a necessidade de reforçar o investimento público fundamental para o 

concelho da responsabilidade do Poder Central, garantindo que não são 

novamente adiadas intervenções essenciais ao acesso a direitos das populações; 

 
3. Reafirma o seu compromisso na execução das suas competências, garantindo o 

desenvolvimento de projetos estratégicos e essenciais à população, pelo que 

devem ser considerados prioritários para o apoio no âmbito do novo o quadro 

comunitário. 

 

Seixal, 22 de fevereiro de 2018    

 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 

 


