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Declaração de voto 

Nuno Manuel Pedro Barreta, vereador do Partido Socialista da Câmara Municipal de 

Mação, voto contra;  

No ponto 14 da ordem de trabalhos, “Discussão e votação da proposta do Orçamento 

Municipal”: 

Um Orçamento, seja ele um Orçamento de Estado ou um Orçamento Municipal, 

indica onde é que o Governo ou a Câmara Municipal pretendem gastar ao longo do 

período a que esse Orçamento se refere e onde é que preveem ir recolher receita. 

Não significa que o orçamento, previsto e planeado venha a ser executado, podendo 

ser feitas alterações ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano ao longo 

do ano. É esta a perceção que qualquer munícipe ficará ao ler os documentos 

elaborados. Quando não se tem capacidade de previsão sobre o que fazer, diz-se 

“deixamos a abertura a investir aqui ou acolá!!!”  

Tal como em março de 2020, o então executivo, agora repetente no cargo, não teve a 

capacidade de visão e perceção das dificuldades que se avizinhavam com a pandemia, 

e ao invés partiu ao ataque denegrindo quem de algum modo percecionava a eventual 

pandemia que estava a chegar. 

Estamos neste momento, num momento que não querendo fazer a comparação com a 

época pré-pandémica, todos os astros apontam para que o caminho delineado seja ao 

encontro da recessão económica, do agravar das condições socioeconómicas das 

famílias (onde se incluem as famílias maçaenses). 

Perante todas as adversidades previsíveis, “governar à vista, sem planeamento, não é 
de todo a opção de um bom gestor!” 

Cabe-nos jogar na antecipação, proteger, ajudar as nossas gentes! 

Nessa ótica as propostas que apresentamos são o início da garantia apoio aos 

maçaenses, e são elas: 

Apoios às IPSS, e lares do concelho: 

 Pagamento da fatura da água e respetivas taxas a todas as IPSS e lares do 

concelho  

Valor anual estimado 130 000,00€. 
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Justificação: o apoio a estas instituições torna-se urgente. Dadas as condições da 

economia, ao agravamento dos preços a nível global. Subsidiar as instituições é mais 

que um dever, é uma obrigação moral. 

 Investir para poupar na energia. 

A incerteza sobre o desfecho da crise energética, faz com que se torne urgente a 

adaptação de todos os edifícios, para uma maior eficiência energética e diminuição da 

dependência de energia elétrica da rede, com a instalação de painéis fotovoltaicos para 

autoconsumo. E a consequente diminuição futura da despesa com eletricidade. Sendo 

a proposta de equipar todos os edifícios públicos que ao momento se encontram sobre 

a dependência da gestão do município. 

O valor estimado da Proposta 370 000,00€ 

Nos edifícios que se justifique, propõe-se a instalação de sistema solar térmico para 

aquecimento de água. 

A verba estimada a alocar: 50 000,00€ 

Justificação: devemos investir equipando os edifícios públicos para que os mesmos 

sejam autossuficientes através de energias renováveis. A curto prazo teremos retornos 

económicos com a poupança na fatura da energia consumida. 

 Dada a situação com a falta de cuidados de saúde médicos (medicina geral e 

familiar) em Mação. O município deverá urgentemente, criar medidas para 

acolher médicos em Mação (incentivo a criação USF, subsídio à fixação de 

médicos, …). 

Justificação: ao momento temos 3 freguesias onde os maçaenses não têm médico de 

família (Amêndoa; Carvoeiro e Envendos). Os médicos de família, que se encontram a 

trabalhar em Mação, estão próximos da idade de poder solicitar a reforma. Cabe 

também ao município criar condições para que os seus munícipes tenham acesso a 

cuidados de saúde de proximidade. 

 

 

Mação, 23.11.22. 

Vereador, Nuno Manuel Pedro Barreta 

 


