
 

 

Luís Miguel Patacho, candidato a Presidente da Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha pelo PS, na sequência da V/ solicitação, que agradeço, respondo, infra, a cada 
uma das questões colocadas: 
 
1. 
É nossa intenção humanizar, antes de mais, o espaço público, com mais parques e 
espaços verdes, por um lado, e arborizar a cidade com espécies adequadas a cada local. 
Quanto ao edificado, as nossas propostas mais “impactantes” passam pela construção de 
um novo balneário termal junto da antiga “Parada”, construção de um edifício para 
acolher a ampliação do Museu da Cerâmica nas antigas instalações da fábrica Bordalo 
Pinheiro, pela construção de um Centro Empresarial e pela requalificação da Praça da 
Fruta, designadamente pela colocação de uma cobertura em vidro ou outro material 
transparente, com solução idêntica a ser implementada na designada “Rua das 
Montras”, transfigurando-a numa “galeria”. 
 
2. 
Defendemos a completa transparência nos procedimentos concursais, dando 
naturalmente preferência, nos casos de projetos de urbanismo, a concursos de ideias. 
 
3. 
O concelho das Caldas não é a cidade. É a cidade e toda uma vasta área bastante rural. 
Privilegiaremos um Programa de Requalificação de Casas Devolutas, sobretudo nas 
freguesias rurais, com atribuição de benefícios fiscais, designadamente com redução de 
IMI e de IMT, por forma a dotá-las de condições de atratividade à fixação e captação de 
população, concorrendo para a inversão da perda de população evidenciada nos 
resultados preliminares dos Censos 2021. 
Ao nível da cidade, o Património do Estado que se encontra devoluto e possa ter uso 
para habitação deve ser trabalhado, nomeadamente em articulação com o IHRU, para 
colocação das casas no mercado de arrendamento com rendas acessíveis ou 
condicionadas. O que não se destine a habitação deve ser adquirido ou cedido à Câmara 
Municipal para, uma vez requalificado, servir preferencialmente de ateliers ou oficinas 
de criação artística com abertura ao público, reforçando uma rede desta natureza na 
cidade, que se pretende realmente “criativa”. 
 
4. 
Os quadros de pessoal, no que respeita ao Urbanismo, precisam de ser reforçados com 
mais técnicos superiores, a fim de poderem dar resposta, em tempo, ao número de 
processos de obras particulares e, por outro lado, terem condições para elaborar projetos 
da iniciativa municipal; o que atualmente não sucede. 
 
5. 
Não temos intenção de proceder a alterações ao nível das chefias nos Serviços de 
Urbanismo. Quanto à atribuição do respetivo pelouro dependerá do número de eleitos 
que resultar das eleições. O PS tem um Vereador eleito no presente mandato que é 
Arquiteto, sendo o nosso Cabeça de Lista à Assembleia Municipal nestas eleições. 
 
6. 



Além da contratação de mais técnicos superiores, pretendemos alterar os procedimentos 
internos no que respeita à tramitação e acesso aos processos de obras, passando a ser 
feito por meio preferencialmente digital.7. 
 
7. 
 
Como diria J.F. Kennedy, talvez a questão não seja tanto o que é que podemos fazer 
para estimular a participação dos arquitetos, mas sim o que é que os arquitetos podem 
fazer pelas cidades e territórios onde habitam e trabalham. 
 
Os arquitetos, tal como os demais cidadãos, podem e devem participar ativamente na 
vida política, social e económica de uma forma sustentada e regular, apresentando o seu 
conhecimento específico na definição das estratégias para a cidade e o território. Os 
arquitectos podem e devem participar ativamente na definição dos programas e das 
estratégias autárquicas dos partidos e movimentos políticos, cumprindo a missão cívica 
e deontológica decorrente do seu conhecimento específico.  
 
Talvez a Ordem dos Arquitetos Portugueses possa incentivar essa participação ativa dos 
seus membros e tomar posições públicas, regulares e esclarecedoras sobre as grandes 
transformações urbanas e territoriais que estão neste momento a ocorrer em Portugal, 
com impacto na comunicação social.  
 
Há muito trabalho a fazer na definição de políticas municipais que valorizem a 
arquitetura, o urbanismo e a paisagem como elementos fundamentais da qualidade de 
vida dos cidadãos, nomeadamente nos domínios da proteção da Saúde e da Segurança, 
como a recente experiência pandémica veio pôr a nu de uma forma brutal.  
 
Com os meus cordiais cumprimentos, 
 
Luís Miguel Patacho 
 


