MUNICÍPIO DE BARRANCOS

MENSAGEM DE ANO NOVO
Ao iniciar este novo ano dirijo-me a todos os Barranquenhos com sinceros desejos
que 2019 seja um ano pleno de realizações.
Passado que foi um período de cerca de 14 meses de mandato, reafirmamos os
compromissos de campanha, procurando um projeto político que beneficie todos.
Esta foi uma etapa necessariamente de conhecimento, de estudo, de diagnóstico e
análise aprofundada de todas as matérias e projetos e também de algumas
concretizações.
Não pretendemos uma política meramente populista, nem seguir o protagonismo
de ideias, nem de líderes que fazem dos conflitos, do ressentimento e do negativo a
razão principal do seu discurso e da sua prática, mas sim uma estratégia de
desenvolvimento a longo prazo, capaz de vencer os problemas económicos, sociais e
estruturais do concelho.
Uma das prioridades do executivo continuará a ser a aposta no desenvolvimento
de condições favoráveis ao investimento, numa atitude proactiva. Capacitando ao
mesmo tempo as pessoas, com vista a um emprego com dignidade.
Na mesma linha de diálogo, é importante também continuar a potenciar a
atratividade do concelho.
A organização municipal irá merecer particular atenção, tendo como principal
objetivo melhorar o serviço à população.
Em paralelo, vamos continuar a combater o desemprego e apoiar socialmente os
mais desfavorecidos, centrando as prioridades nas necessidades reais da população e
no conjunto de condições essenciais para que todas as pessoas se possam
desenvolver integralmente ao longo da sua vida. É fundamental ir além da oferta de
bens e serviços que apenas criam relações de dependências e vícios do chamado
assistencialismo. É preciso atuar com maturidade, clareza de propósitos, procurando
uma política justa e humana voltada exclusivamente para o conforto e a qualidade de
vida da população.
As mudanças e transformações estruturais desejadas no plano municipal exigem
tempo, esforço e consolidação de estratégias, passando também pelo debate político e
concertação de forças a nível regional, que certamente darão frutos.
Há motivos para olharmos o futuro sem pessimismo, mas sim com esperança e
otimismo em relação à convivência política e no trabalho que estamos a desenvolver
pelo bem e a favor de toda a população.
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Estamos a implementar um projeto de longo prazo que garanta as necessidades
básicas dos nossos munícipes, crianças, jovens, adultos e idosos, que promova
serviços e bens de caráter universal tais como saúde, educação, infraestruturas,
habitação, abastecimento, cultura, entre outros.
Confiar no porvir e na melhoria da situação do concelho é a mensagem de
esperança que aqui vos deixo.

O Presidente da Câmara Municipal
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