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Entrevista com Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos:

“O meu grande objetivo é fazer dos 
matosinhenses uma comunidade feliz”

A 30 de setembro de 2003, enquanto ve-
readora da acção social da Câmara Mu-
nicipal de Matosinhos, afirmava que “o 
problema da toxicodependência não 
poderia ser resolvido se a autarquia 
não tivesse políti-

cas ativas de habitação, juventude, cul-
tura e lazer”… O que mudou entretanto?
Luísa Salgueiro (LS) – Continua a ser 

verdade… As políticas, nesta área, só podem 
ser eficazes se houver uma visão pluridisci-
plinar e multidimensional face ao problema 
da toxicodependência. Não podemos olhar 
para esta problemática a partir de uma única 

perspetiva. O ser humano é complexo e 
esta é uma área em que essa complexi-

dade se faz sentir de forma particular, 
portanto, só intervindo nos vários 

domínios podemos, como aliás 
pudemos, mudar muita coisa. 

Desde 2003, a situação da to-
xicodependência mudou muito 
significativamente em Matosi-
nhos e em Portugal. A política 
seguida a nível nacional, 
com a descriminalização e a 
nova visão introduzida, que 
passou a perspetivar os toxi-

codependentes como doen-
tes e não como crimino-
sos, apesar de ter sido 
muito questionada à épo-

ca, 15 anos depois, 
mostrou não só em 

termos nacionais 

como internacionais que este era o caminho 
certo. Hoje, Portugal é apontado como um 
exemplo em termos internacionais de como 
foi possível alterar o paradigma da interven-
ção em toxicodependências. O facto de ter-
mos colocado o toxicodependente no centro 
do problema, como um doente, e de o termos 
acudido nos vários domínios possíveis teve 
resultados. E foi isso que Matosinhos fez 
também. Claro que os consumos também 
mudaram muito. À época, tínhamos um gran-
de número de consumidores muito degrada-
dos, o que levou aliás à constituição do pro-
jeto Metas - no início inovador, com uma 
equipa de rua pluridisciplinar, que ia ao en-
contro dos consumidores mais problemáticos 
- e à construção da Comunidade Terapêutica 
Ponte da Pedra, que também na altura en-
controu muita resistência… Também em ter-
mos municipais, elegemos à data uma pers-
petiva desde a prevenção primária, com um 
trabalho que envolve os pais, os pares líde-
res na comunidade educativa…Abrimos um 
CAT junto às marisqueiras de Matosinhos – 
outra grande polémica – que hoje continua a 
funcionar sem qualquer problemática… Hoje, 
o que verificamos, acompanha a tendência 
nacional: temos problemas de consumos de 
outros tipos de substâncias, os heroinóma-
nos deixaram de constituir o nosso grande 
problema, surgindo novos consumos…

15 anos depois, após tantas lutas contra 
os “velhos do Restelo” veio a provar-se 
que a sua equipa tinha razão…

“Matosinhos 
colocou sempre o 
toxicodependente 

como um doente, e os 
resultados mostram 
que tínhamos razão”

Umbilicalmente ligada à causa pública e ao município de Matosinhos, com um percurso que inclui o exercício de funções de vereadora da 
ação social, deputada e, mais recentemente de edil, Luísa Salgueiro revela hoje a mesma paixão e pragmatismo de sempre quando se fala 

nas suas principais paixões: a saúde pública, a solidariedade e a construção de um futuro melhor.
Em entrevista, a autarca revisita o passado, projetando as principais linhas que mediam a sua estratégia de gestão autárquica,  

depois de conquistada a preferência dos matosinhenses, numa das mais concorridas eleições de sempre naquele território.
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LS – Nós tínhamos uma visão muito alinha-
da com aquela que viria a ser sufragada nacio-
nalmente de que esse era o caminho. Basica-
mente, considerava-se que os toxicodepen-
dentes eram pessoas com problemas de saúde 
que necessitavam de ser tratados. Foi assim 
que pensámos e organizámos as políticas mu-
nicipais para irmos ao encontro dessa visão.

A Luísa Salgueiro tem um longo cami-
nho dedicado à causa pública: foi verea-
dora da ação social, foi deputada ligada 
a estas causas e à saúde e é hoje a pri-
meira mulher presidente do concelho de 
Matosinhos… Onde fica a família?
LS – A família está presente em tudo isso e 

em todos os momentos. Sem família, a Luísa 
Salgueiro não existia. É um grande pilar de 
apoio que tenho, quer os meus pais, o meu 
marido e a minha filha, uma adolescente com 
16 anos, que me acompanha muito, com uma 
atitude já muito participativa. Obviamente, não 
sou uma mãe, filha e esposa muito disponível 
em termos de horas diárias mas organizei a mi-
nha familiar em torno destes horários e temos 
vivido bem assim.

De todos estes cargos que desempe-
nhou, qual considera o mais difícil?
LS – É o atual, o de presidente de câmara. 

É o mais exigente, pela transversalidade, pela 
multiplicidade de temas que se colocam e pela 
obrigação e vontade que tenho de ser, ao mes-
mo tempo, uma presidente de câmara muito 
próxima das pessoas e de trabalho exterior e, 
simultaneamente, de acompanhamento dos 
grandes dossiês, que exigem reflexão e aten-
ção. É muito difícil conciliar tudo isso, honran-
do o legado de qualidade que herdei mas colo-

cando também novos desafios na agenda polí-
tica. Confesso que estou muito confortável por 
servir a minha terra e as minhas gentes, que 
me elegeram para o lugar de presidente de câ-
mara.

Durante a campanha, afirmou que o seu 
desafio era ter um concelho participado, 
ativo, atractivo e ousado… Por que as-
sumiu esse desígnio, tão difícil, de con-
gregar tanta gente à volta de um proje-
to?
LS – Candidatei-me com um propósito 

principal: unir os matosinhenses, dentro do 
possível. Desde logo, unir a minha família 
política… O PS Matosinhos estava muito 
fragmentado, um conjunto de pessoas tinha 
saído do partido para avançar com uma can-
didatura e eu queria unir todos aqueles que 
se revissem no ideário do Partido Socialista. 
É claro que isso não foi possível, houve can-
didaturas que saíram de ex-socialistas mas a 
família socialista que sufragava o trabalho do 
anterior presidente, Guilherme Pinto, uniu-se 
e só assim fomos capazes de ter um bom re-
sultado num cenário de grande divisão. Ga-
nhámos as quatro uniões de freguesia, a as-
sembleia municipal e a câmara, com um re-
sultado muito confortável, num cenário em 
que havia sete candidatos, seis homens e 
uma mulher, com uma campanha muito dura, 
feita de muitos ataques pouco qualificados a 
que nunca respondemos… O grande objetivo 
era e continua a ser unir…

Seguindo a sua tradição e empenho na 
área da ação social, uma das propostas 
que apresentou durante a campanha foi 
a criação de uma bolsa de cuidadores…
LS – Sim, é um trabalho que temos em 

mãos, que se encontra em fase final e que con-
siste em criarmos uma resposta social que o 
país e o concelho precisam: permitir que as 
pessoas que estão em situação de dependên-
cia possam continuar nas suas casas, que as 
famílias dessas pessoas possam ter vida pró-
pria e vida profissional e que nós disponibilize-
mos alguém que dê esse apoio nas casas des-
sas próprias pessoas. Isso não significa substi-
tuir as IPSS, ao contrário do que fui acusada. 
É, isso sim, uma resposta nova para novas ne-
cessidades da nossa comunidade, designada-
mente em termos de demência. Os nossos 
equipamentos estão lotados e a verdade é que 
não podemos continuar a construir lares, de-
senraizando as pessoas das suas casas. Pelo 
contrário, vamos permitir que as pessoas te-
nham o final da sua vida no local onde sempre 
viveram, com a sua família, com os seus mó-
veis, com os seus objetos, com os seus vizi-
nhos… e essa é uma resposta nova que o país 
já devia ter… Não tendo, vai Matosinhos avan-
çar com essa experiência piloto.

Matosinhos continua a manter o epíteto 
de “concelho de pescadores”?

LS – É e há-de continuar a ser um conce-
lho de pescadores, de gente do mar, que vai à 
faina, que pesca, de peixeiras… Nenhuma ter-
ra será próspera se não souber respeitar as 
suas tradições e passado. Matosinhos é uma 
terra com os olhos postos no futuro mas com 
os pés bem assentes nas suas tradições, por-
tanto, o respeito pelos pescadores, pelas gen-
tes do mar e por todo o nosso passado ligado a 
essa área é para nós fundamental. Somos, no 
século XXI, um concelho muito relacionado 
com a arquitectura e o design, com a promo-
ção turística e a promoção das atividades náu-
ticas. O mar é, hoje em dia, uma fonte de atra-
ção para a área da investigação e do conheci-
mento, para o turismo e para o desporto mas 
continua a ser o mar que recebe os nossos 
pescadores, que nos dá peixe e alimenta o 
sector da restauração, com a nossa marca 
World’s best fish. Matosinhos e o mar são in-
dissociáveis. E o mar distingue-nos de outros 
territórios. Temos o Centro de Investigação de 
Ciências do Mar da Universidade do Porto em 
Matosinhos, vários clubes náuticos, 15 bandei-
ras azuis ao longo da nossa costa, restauração 
de excelência ligada ao peixe… Seria um erro 
estratégico não valorizar o mar.

Que mais políticas inclusivas podemos 
esperar deste executivo?
LS – A política inclusiva acompanha-

-nos ao longo da vida. Desde logo, a nossa 
rede de pré-escolar e os respectivos equi-
pamentos, cada vez mais requalificada, 
toda ela universal e gratuita, para as nos-
sas crianças terem desde o primeiro mo-
mento uma boa resposta e os seus pais po-
derem trabalhar; depois, uma escola do sé-
culo XXI, moderna e de futuro, que aposta 
no excelente trabalho dos nossos professo-
res mas também na modernização dos 
equipamentos, fruto de um investimento de 
milhões realizado pela câmara na requalifi-
cação do parque escolar, que se encontra 
praticamente concluída. Introduzimos as 
novas tecnologias na sala de aula e ainda 
hoje estive a entregar tablets com novos 
conteúdos para o início do ano letivo… Di-
ria que já temos as melhores escolas… 
agora queremos ter os melhores alunos 
porque só assim teremos uma terra de gen-

“Portugal é apontado 
como um exemplo em 
termos internacionais 
de como foi possível 
alterar o paradigma 
da intervenção em 

toxicodependências”

“Matosinhos e o mar 
são indissociáveis”

“ A situação da 
toxicodependência 

mudou muito 
significativamente 

em Matosinhos 
e em Portugal”

“O meu grande 
objetivo, é que os 

matosinhenses 
possam ser uma 

comunidade feliz”
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te competitiva e que saiba bater-se com os 
nossos concelhos vizinhos e internacional-
mente. Temos que criar e educar crianças 
que sejam competitivas em termos interna-
cionais. O mercado de trabalho mudou e 
estamos a preparar crianças para esse 
mercado do futuro. Portanto, uma socieda-
de inclusiva é uma sociedade que prepara 
os melhores alunos e é isso que Matosi-
nhos quer ser; Depois, uma sociedade que 
promova a aproximação entre a procura e a 
oferta de mão-de-obra, permitindo que haja 
colocação no nosso mercado de trabalho, 
incluindo para esta geração mais qualifica-
da; Uma política de habitação que permita, 
por um lado, que sejamos um concelho 
muito atractivo em termos metropolitanos e 

que as pessoas queiram vir viver perto da 
nossa costa mas que, em simultâneo, per-
mita que os jovens de cá possam cá conti-
nuar a viver; uma política que promova há-
bitos de vida saudáveis, desporto informal, 
promoção da saúde com planos municipais, 
como os que temos de combate à diabetes 
e hipertensão, mas também saúde oral e 
visual para todos os jovens, independente-
mente da sua condição económica e finan-
ceira; depois, uma política de apoio aos 
mais velhos para que possam ter qualidade 
de vida nas suas casas, com as suas famí-
lias - temos o Matosinhos Amigo, que faz 
obras nas casas das pessoas para que 
usufruam de condições dignas de habitabi-
lidade – e que não deixe ninguém para 
trás, que apoie e inclua os cidadãos com 
deficiência, que torne a cidade mais aces-
sível e vivenciada por todos e que todas as 
instituições que desempenham este traba-

“Estou muito 
confortável por servir 

a minha terra e as 
minhas gentes, que 
me elegeram para o 
lugar de presidente 

de câmara”

“Nenhuma terra 
será próspera se 

não souber respeitar 
as suas tradições e 

passado”

lho possam reforçar-se, receber e tratar 
cada vez mais gente. Em suma, um político 
deve orientar o seu trabalho no sentido de 
que os seus cidadãos possam ser felizes e, 
para isso, é necessário satisfazer as ne-
cessidades básicas mas também trazer um 
espaço colectivo de vida em que isso seja 
possível. A animação permanente que pro-
movemos ao longo do ano, estas respostas 
que temos para acudir às principais neces-
sidades das famílias, das pessoas, das em-
presas… tudo isso tem um objetivo final: 
fazer as pessoas mais felizes. E é esse o 
meu grande objetivo, que os matosinhen-
ses possam ser uma comunidade feliz.

Raramente a ouvimos falar em desem-
prego mas utiliza frequentemente o 
conceito valorização do conhecimen-
to… Porquê?
LS – Se valorizarmos o conhecimento, te-

mos políticas de promoção do emprego. Os 
números dizem-no: o desemprego é tanto 
maior quanto menor é o grau de instrução. 
Apesar de haver muitos licenciados em Por-
tugal que não têm emprego ou emprego à 
medida da sua formação, o desemprego é in-
versamente proporcional às qualificações 
das pessoas. Portanto, se apostarmos no co-
nhecimento e na formação das pessoas, es-
taremos a dar-lhes mais ferramentas para 
que entrem no mercado de trabalho. E tam-
bém não queremos uma política de emprego 
baseada nos salários mínimos, Queremos 
uma política de emprego que atraia as pes-
soas pelos seus conhecimentos, capacida-
des e competências, diferenciando-as no 
mercado de trabalho e dando-lhes melhor si-
tuação financeira. Por isso, o mais importan-
te é dar ferramentas aos nossos jovens para 
se qualificarem.

E como pensa atrair investimento qua-
lificado?
LS – De várias formas: Matosinhos tem, 

por natureza, condições privilegiadas. Desde 
as vias de comunicação: somos, a par de 
Barcelona, o único concelho ibérico que tem 
transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e 
aéreo, estando ligado às principais vias de 
comunicação da Área Metropolitana do Por-
to. As empresas podem exportar a partir do 
Porto de Leixões, do Aeroporto Sá Carneiro, 
pela ferrovia… Depois, em termos fiscais, 
oferecemos condições de atratividade ami-
gas das empresas; Para as empresas, tam-
bém é mais interessante fixar-se em Matosi-
nhos se os seus colaboradores gostarem de 
viver aqui e há empresas que estão a deslo-
calizar-se de outros países para este territó-
rio por esse motivo, porque temos boas 
praias, bom ambiente, boa alimentação, 
boas escolas, boas respostas para as pes-
soas mais velhas… Tudo isto é uma política 
de captação de investimento.


