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Entrevista com Pedro Machado, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

“Temos condições para fazermos 
mais com menos…”

Há cerca de um ano, quer Pedro Nuno 
Santos, quer Manuel Pizarro, conside-
raram-no um exemplo enquanto autar-
ca e um homem que representa uma 
nova geração de políticos. Porque me-
recerá esta distinção?
Pedro Machado (PM) – Certamente pela 

minha juventude, embora já tenha 45 anos, e 
pela simpatia dos mesmos! Lousada sempre 
teve esta marca distintiva – pelo menos des-
de que o Partido Socialista é poder –, de 
grande responsabilidade e de total entrega ao 
concelho e sempre vimos a Câmara Munici-
pal como um instrumento fundamental para o 
bem-estar dos nossos concidadãos e não 
propriamente o acesso a um cargo político re-
levante ou um eventual trampolim para outros 
voos políticos. Quer eu, quer o meu anteces-
sor, sempre estivemos na Câmara Municipal 
de alma e coração, com um grande amor a 
esta terra e procuramos fazer uma gestão o 
mais criteriosa possível, como se da nossa 
casa se tratasse e procurando sempre o me-
lhor para o concelho. Este apego, dedicação 
e amor que temos pelo concelho tem vindo a 
ser reconhecido pela população e, paulatina-
mente, vamos granjeando o respeito e consi-
deração dos nossos pares e dos nossos elei-
tores e é natural que, também fora do conce-
lho, nas estruturas distritais e nacionais, se 
vá reconhecendo o valor em função do traba-
lho que aqui é desenvolvido. Lembro, por 
exemplo, que Lousada foi pioneiro nas ativi-

dades de enriquecimento curricular. Quando 
um governo socialista decidiu que as mesmas 
deviam ser obrigatórias a nível nacional, Lou-
sada já tinha essa medida há 15 anos… Lem-
bro que em 2017 Lousada foi o primeiro con-
celho do País com a iluminação pública 100% 
LED. Lousada é cada vez mais reconhecido 
pelo que de bom aqui acontece. Procuramos 
sempre fazer mais e melhor. Ainda agora, 
aquando do início do ano escolar, concretiza-
mos mais uma das medidas a que nos com-
prometemos para este mandato e assumimos 
o custo do transporte escolar até ao 12.º ano, 
nos mesmos termos em que já o fazíamos até 
ao 9.º ano. Quando o Estado decidiu alargar 
o ensino obrigatório até ao 12.º ano, esque-
ceu-se do correspondente apoio ao nível do 
transporte escolar. Não tinha qualquer senti-
do que um aluno tivesse apoio a esse nível 
até ao 9.º ano e deixasse de o ter a partir daí. 
O Município vai fazer mais um esforço finan-
ceiro acrescido para corrigir essa injustiça.

Ou seja, é um processo de melhoria con-
tínua das condições de vida dos nossos con-
cidadãos que se vai solidificando ao longo 
dos tempos e acredito, sem falsas modéstias, 
que é natural o reconhecimento desse traba-
lho, mas também encaro essa consideração 
que fizeram como uma manifestação de sim-
patia.

Sendo os autarcas a classe política 
mais próxima dos cidadãos, considera 

que os mesmos são escrutinados pelo 
que fazem ou pelo que não conseguem 
fazer?
PM – Acho que somos escrutinados pelas 

duas coisas. Para o bem e para o mal, somos 
escrutinados todos os dias. E as pessoas têm 
a possibilidade de avaliarem o nosso trabalho 
de quatro em quatro anos. É evidente que 
aquilo que fazemos, a nossa obra, conta mui-
to. Mas não é só a obra material que conta. O 
outro tipo de “obra” conta cada vez mais, as 
iniciativas, as medidas e ações com efeitos 
nas pessoas. E, naturalmente, quando se faz 
algo que não corre bem, assim como quando 
há algo que é muito ansiado pela população e 
que tarda em aparecer, também haverá con-
sequências. 

Recordo que, aquando da apresenta-
ção da sua candidatura, proferiu a fra-
se “Não quero fazer diferente” … O que 
quis dizer?
PM – Terá sido uma resposta às críticas 

da oposição… Dizer que se vai fazer diferen-
te num concelho que é um exemplo do ponto 
de vista da gestão não tem qualquer sentido. 
Continuamos a ter uma capacidade de endivi-
damento invejável e, mesmo assim, não en-
veredamos por obras de show off porque 
essa não é, de todo, a nossa forma de estar. 
Somos muito criteriosos nos investimentos, 
temos obra feita, temos resultados extrema-
mente positivos e somos exemplo em muitas 

“A droga é também 
um tema transversal 

por todo o país e, 
como tal, representa 

igualmente uma 
preocupação…”
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áreas, como a educação, em que Lousada re-
gistou mesmo um avanço monumental. So-
mos cada vez mais uma referência também 
no ambiente, uma aposta muito forte do últi-
mo mandato, o mesmo se aplica a nível cultu-
ral, domínio em que Lousada apresenta uma 
oferta invejável, sobretudo quando compara-
do a nível regional ou nacional perante muni-
cípios com a nossa dimensão; também no 
desporto, face à qualidade das nossas in-
fraestruturas e à dinâmica instituída… Por 
isso, dizia na altura da campanha que não se-
ria fácil criticar, nem fazer oposição em Lou-
sada e, como é óbvio, não poderia querer fa-
zer diferente mas fazer mais e, se possível, 
melhor.

Fala-se hoje em descentralização e o 
Governo tem anunciado o reforço de 
poderes para as autarquias… Será uma 
boa iniciativa ou, pelo contrário, um 
presente envenenado se não for acom-
panhado por um adequado pacote fi-
nanceiro?
PM – Poderá ser uma das duas… Neste 

momento, não disponho de dados que me 
permitam fazer uma análise rigorosa. No pla-

no conceptual, faz todo o sentido concretizar 
este que era também um anseio dos municí-
pios e, a esse nível, entendo que não existem 
grandes dúvidas. Não conheço nenhum au-
tarca que seja contra a descentralização ou 
que não esteja disponível para receber mais 
competências do Estado porque, de facto, te-
mos a convicção de que a proximidade, tendo 
aspectos menos positivos, tem igualmente 
aspectos positivos que os suplantam. Na 
maior parte das situações, temos condições 
para fazer mais com menos. Porque conhe-
cemos melhor o terreno, conhecemos melhor 
os problemas que assolam os nossos conce-
lhos e a única preocupação relevante que os 
autarcas manifestam é que a transferência de 
competências não pode ser um problema a 
acrescer a todos os outros que já temos. 
Lembro que, quando a crise chegou, houve 
cortes cegos para todos e as autarquias tive-
ram que se reinventar e ajustar a essa nova 
realidade muito dura. Em 2018, ainda recebe-
mos menos de FEF do que recebíamos em 
2010… O que me preocupa é a dependência 
do financiamento do Estado. Quanto mais de-
pendentes ficarmos desse financiamento, 
maior será o perigo no futuro. Nesta legisla-
ção, está prevista uma fonte de financiamen-
to específica para que os municípios saibam 
quanto recebem em concreto por essas com-
petências que serão transferidas mas ainda 
não existem dados rigorosos para que cada 
um dos municípios possa decidir em confor-
midade.

E como funciona a descentralização do 
município de Lousada relativamente às 
suas freguesias?
PM – Nós temos uma relação com as jun-

tas de freguesia pautada por muita interacção 
e colaboração. Pelo que conheço relativa-
mente à prática de outras autarquias, Lousa-
da também se destaca por ter uma aborda-
gem diferenciada relativamente à execução 
de obra, em que recorremos com frequência 
à administração direta. Temos um autêntico 

estaleiro de obra, equipamento e pessoal 
para a execução de obras por meios próprios, 
por administração direta. E temos, desde lon-
ga data, disponibilizado esses meios para 
que as juntas de freguesia possam fazer mui-
ta obra a custos muito controlados, tradição 
de longa data que se tem mantido. Por outro 
lado, mesmo antes da lei que previu a dele-
gação de competências dos municípios nas 
juntas de freguesia, já o fazíamos em Lousa-
da, embora com outro enquadramento, fazen-
do transferências regulares para que as jun-
tas pudessem assegurar o que, do nosso 
ponto de vista, faz mais sentido serem elas a 
tratar, beneficiando justamente da dita proxi-
midade. Refiro-me concretamente à limpeza 
de espaços públicos ou a pequenas repara-
ções nas vias públicas e, com a nova lei, 
mantivemos e reforçámos essa transferência 
de competências. Estamos a transferir 600 
mil euros por ano para as juntas de freguesia, 
com dois protocolos, um para o espaço públi-
co e outro para o parque escolar, o que clara-
mente nos destaca igualmente, tendo por re-
ferência o panorama nacional.

Colocar-lhe-ia a mesma questão relati-
vamente às organizações da socieda-
de civil e à relação de Lousada com as 
instituições promotoras da cidadania e 
da identidade local…
PM – Nós entendemos que, por muito 

proactivo que o município seja, nunca conse-
gue chegar a todo o lado. Na verdade, há um 
trabalho insubstituível levado a cabo pelas 
coletividades. Um concelho forte, coeso e di-
nâmico precisa de coletividades também di-
nâmicas e fortes e, por isso, compete aos 
municípios acarinhá-las e apoiá-las, quer 
através da elaboração de projetos, quer no 
apoio à realização dos mesmos em termos 
monetários e ao financiamento do seu plano 
de atividades. Em Lousada, temos vindo a re-
forçar cada vez mais esse apoio, o que se 
tem revelado fundamental para que tenha-
mos uma comunidade mais coesa, solidária e 

 “Toda a intervenção 
social é pensada 
em função dos 
problemas, das 

necessidades e dos 
recursos existentes 

na comunidade local”

“A aposta na 
captação de 

investimento e de 
emprego é uma das 
nossas prioridades”
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participativa. Naturalmente, continuaremos a 
ter um carinho especial pelas nossas coletivi-
dades e pelos seus dirigentes, que dão gran-
de parte do seu tempo de forma voluntária, 
prejudicando muitas vezes a sua família e 
profissão em prol das condições de vida dos 
nossos concidadãos.

Lousada é o concelho mais jovem do 
país, até aos 29 anos, o que significa 
que os mais novos não precisam de 
sair para procurar emprego… 
PM – Felizmente, o tema do desemprego 

não constituiu um problema tão grave como 
aconteceu um pouco por todo o país… E, ainda 
assim, temos reduzido cada vez mais o desem-
prego, de 2013 a 2017 a descida foi de 44% e, 
neste momento, a questão coloca-se ao contrá-
rio: existem áreas em que é difícil recrutar. Na-
turalmente, satisfaz-nos o facto de continuar-
mos a ser o concelho mais jovem de Portugal, o 
que se deve, no nosso entender, a um conjunto 
de factores e realidades: desde logo, o facto de 
oferecermos qualidade de vida aos nossos con-
cidadãos. E isso passa por oferecer estabilida-
de em termos de emprego, qualidade de vida e 
condições económicas para assegurar um futu-
ro decente aos seus filhos. A população em ge-
ral evoluiu e é hoje mais exigente. O padrão de 
exigência de qualidade dos pais para com os fi-
lhos, no sentido de lhes propiciar uma vida me-
lhor, aumentou consideravelmente e, sobretudo 
por essa razão, não vemos hoje, como antiga-
mente, famílias numerosas. Lousada tem, a 
este nível, as características ideais para se vi-
ver, com uma educação de qualidade, acesso à 
cultura praticamente gratuita ou muito acessí-
vel, desporto em quase todas as modalidades, 
uma centralidade invejável… Se queremos as-
segurar o nosso futuro, temos que oferecer 
condições para que os nossos jovens se man-
tenham cá.

A acção social sempre foi reconhecida 
como a grande prioridade deste muni-
cípio… Quais são os grandes proble-
mas identificados a este nível?

PM – A realidade social do concelho de 
Lousada não é muito diferente dos demais da 
região… Todos os problemas sociais têm 
uma problemática subjacente e temos que 
procurar cada vez mais combater essas cau-
sas, porque o apoio social não pode ser um 
fim em si mesmo, mas um meio transitório 
para se resolver problemas. Temos que pro-
curar as causas pelas quais as pessoas pas-
sam dificuldades e tentar atacar a raiz para 
retirar as pessoas desse quadro de fragilida-
de. Normalmente, são problemas graves de 
saúde, de alcoolismo, que ainda tem alguma 
expressão na região, ou problemas de fragili-
dade económica, ditados essencialmente por 
dificuldades de emprego. A esse nível, en-
frentamos desafios mais complexos, nomea-
damente quanto àquela franja da população 
com alguma idade que se encontra desem-
pregada, mas que ainda é muito nova para se 
aposentar, o que nos exige um trabalho de 
acompanhamento permanente. Neste mo-
mento, temos a decorrer um concurso para 
reforçar a equipa de assistentes sociais, no 
sentido de dotar de maior capacidade o nos-
so quadro técnico para garantir esse acompa-
nhamento. A ação social tem uma componen-
te forte de apoio direto, com géneros alimen-

tares, medicamentos ou ajudas técnicas, mas 
tem que ter cada vez mais um domínio de 
prevenção, de percepção dos verdadeiros 
problemas familiares e da dotação de ferra-
mentas que permitam a essas pessoas sair 
das situações problemáticas. Normalmente, 
com cuidados de saúde e com ajuda em ter-
mos de encaminhamento para emprego, con-
seguimos resolver a maior parte dos proble-
mas sociais.

Têm sinalizado problemáticas relacio-
nadas com consumos de droga no con-
celho?
PM – A droga é também um tema transversal 

por todo o país e, como tal, representa igualmen-
te uma preocupação… Temos procurado coorde-
nar a nossa estratégia com as autoridades poli-
ciais e outras entidades para que esse problema 
não fique fora do nosso controlo. Temos que ter 
um cuidado redobrado ao nível da juventude. As 
entidades responsáveis estão a trabalhar nesse 
sentido, mas nunca será demais reforçarmos a 
nossa preocupação junto das mesmas, o que te-
mos procurado fazer. Temos uma rede social que 
funciona muito bem, com uma vereadora muito 
proactiva, que procura chamar à discussão de 
cada um dos temas todas as entidades que de-
sempenham um papel importante, numa óptica 
de concertação que também se verifica ao nível 
supramunicipal. Aliás, a nossa rede foi até já 
distinguida pelas instâncias superiores pelo tra-
balho que tem vindo a desenvolver. É evidente 
que se trata de um trabalho difícil porque sentar 
à mesma mesa e pôr um conjunto de parceiros 
a trabalhar para um objetivo comum não é pro-
priamente um desígnio fácil, mas as coisas têm 
corrido muito bem em Lousada. Aliás, basta 
pensar numa área que poderia resultar em 
maiores divergências, como a distribuição de 
fundos destinados a equipamentos sociais, em 
que houve consenso, o que não deve ser muito 
fácil testemunhar no país, havendo sempre a ten-
tação de considerarmos que os nossos proble-
mas são mais importantes do que os do vizinho… 
A esse nível, as IPSS têm sido verdadeiras par-
ceiras umas das outras. 

“Temos que oferecer 
condições para que 
os nossos jovens se 

mantenham cá”

“Lousada foi pioneira 
nas atividades de 
enriquecimento 

curricular”


