
Exmos. Srs. 

Em primeiro lugar quero agradecer a Vossa participação nesta discussão de tema tão 

importante e nuclear para a cidade e concelho de Alcobaça. 

Este é o principio de um longo caminho que pretendo fazer com todos. Ou seja, ouvir antes de 

decidir. 

 

1. Quais os projetos concretos de edifícios ou espaço público que pretende implantar na 

cidade? 

 

Durante o próximo mandato é intenção de avançar com o projeto de construção de um 

edifício para os Paços do Concelho, que englobe todos os serviços da Câmara Municipal e 

Serviços Municipais, atualmente dispersos pela cidade e consequente 

reabilitação/mudança de uso dos atuais edifícios da Câmara Municipal. 

 

2. Muitas autarquias têm tido uma política errática relativamente à contratação dos serviços 

de arquitetura, não defendendo sempre os interesses da cidade. Qual é a forma 

preferencial para selecionar as melhores propostas para os projetos de iniciativa 

municipal? 

 

O concurso de ideias e posterior discussão pública é uma forma que poderá salvaguardar 

todas as opiniões. No entanto será sempre de ter em devida nota aquelas que serão as 

opiniões técnicas, o que muitas vezes é difícil de conciliar com o que são as opiniões mais 

populares.  

  

3. Qual a sua estratégia para a revitalização do património (municipal e do Estado) que está 

desativado ou abandonado na sua cidade? 

 

As edificações sem uso de momento serão alvo de duas situações: 

 - levantamento de estado de conservação; 

 - definição da necessidade do seu uso pelo município; 

 - decisão sobre o uso a ser dado. 

É intenção desta candidatura recuperar todos os edifícios públicos pertença da Câmara 

Municipal e definir um uso. Aos edifícios do Estado será dado o mesmo tratamento, 

obrigando o estado á sua recuperação ou cedência á Câmara Municipal. 

 

4. O não cumprimento generalizado dos prazos definidos por lei (RJUE) tem tido um impacto 

negativo considerável em ateliers e promotores, e tem afastado investimento nas 

cidades. Quais as medidas concretas que propõe para que os serviços municipais cumpram 

com os prazos definidos por lei (RJUE) na apreciação de operações urbanísticas? Que 

medidas compensatórias seria possível considerar? 

 

A Câmara Municipal tem de conseguir mecanismos que garantam o cumprimento dos 

prazos. A utilização de plataformas eletrónicas em que o requerente saiba a cada 

momento o estado do seu processo e o técnico a quem está distribuído é uma forma de 

pressão sobre os serviços da Câmara para o seu andamento. Quando não seja possível, por 

qualquer razão, o cumprimento dos prazos, deve ser dado conhecimento ao requerente 



dos motivos, e qual ou quais as diligências que estão a ser feitas para o despacho do 

processo. 

 

5. Caso seja eleito, que nome propõe para a vereação do urbanismo? Será um/a arquiteto/a? 

 

Sou de opinião que os Vereadores não têm de ser Arquitetos ou Engenheiros para ocupar 

esse pelouro. A minha opinião é de que a Câmara/Vereador define as estratégias 

urbanísticas, cabendo aos técnicos a sua execução. O pior que pode acontecer é os 

políticos pensarem que sabem de tudo. 

 

6. Pretende fazer alterações nas chefias do departamento de urbanismo? 

 

O que se pretende é uma mudança de politicas de urbanismo, o que não significa 

necessariamente que se tenha de mudar as pessoas. No entanto, se essas pessoas não 

estiverem disponíveis para as novas politicas de urbanismo definidas pela Câmara 

Municipal, é claro que terão de ser substituídas. 

 

7. Vai fazer alterações à orgânica dos serviços de urbanismo? Que medidas concretas 

propõe para a melhoria do acesso dos cidadãos e dos técnicos aos serviços do urbanismo? 

 

As alterações á orgânica dos serviços de urbanismo tem de ser enquadrada na nova 

dinâmica que se pretende implementar na Câmara Municipal, e serão motivo de discussão 

entre a Câmara e os responsáveis dos diferentes departamentos. 

Os serviços de urbanismo serão requalificados de modo a que o cidadão saiba a cada 

momento quem é o técnico de posse do seu processo e quem foram os técnicos que sobre 

esse mesmo processo já se pronunciaram. Este é o principio básico para nós de que “cada 

decisão tem de ter um decisor conhecido”. 

 

8. Consideramos de grande importância a participação dos arquitetos e do seu conhecimento 

específico na definição das estratégias para a cidade. Como podemos estimular essa 

participação? 

 

Como disse anteriormente, o pior que pode acontecer é o politico pensar que sabe de 

tudo. 

Nesse sentido, é minha intenção criar um conselho consultivo, integrado no Conselho 

Económico e Social, também a criar, que se pronuncie sobre os projetos estratégicos do 

município. Serão também chamados a pronunciar-se os presidentes de Junta de Freguesia 

da área dos projetos em discussão. 

 

Carlos Guerra 


