
Após 100 dia de governação, Jorge Pires, chefe do executivo vicentino 
afirma que encontrou uma autarquia sem projectos de 
desenvolvimento e pouco informatizada. Mudar mentalidades de há 20 
anos foi complicado, mas as coisas lá correram bem nestes primeiros 
cem dias. «Temos de ser rigorosos nos programas e no orçamento e 
não mentir às pessoas. Os meios que as freguesias dispõem são escassos 
para dar uma resposta eficaz aos problemas». 
 

«Temos que ser “autarcas.com”» 
 
 
- Como encontrou a freguesia nos primeiros dias de 
governação?  
 
Ao fim de cem dias de trabalho concluímos que o anterior Executivo geriu a 
Freguesia durante duas décadas, sem possuir um projecto de desenvolvimento, 
sem preocupação na actualização informática, como sabe nos dias de hoje não 
apostando nas novas tecnologias, em pouco tempo ficamos obsoletos e sem 
condições para acompanhar as transformações que ocorrem no Mundo muito 
rapidamente. Entendo que os Autarcas do futuro têm que ser “ Autarcas.com” 
senão nunca seremos uma freguesia moderna e desenvolvida como pretendo.  

 
- Quais as primeiras dificuldades encontradas neste início de 
mandato? 
 
As dificuldades são próprias de quem começa uma actividade nova e 
desconhecida. Tivemos necessidade de nos adaptar depressa, a Freguesia não 
podia esperar pela nossa adaptação, tivemos que tomar decisões complicadas 
e difíceis, como por exemplo a alteração do horário de atendimento da 
Secretaria da Junta de Freguesia e tivemos que actualizar o preço das 
refeições, servidas nas Escolas e Infantários, porque o anterior Executivo não 
o fez, em Setembro, no inicio do ano escolar.  
As maiores dificuldades e o mais complicado, é a necessidade de alterar 
hábitos adquiridos, ao longo dos últimos 20 anos.   

    
- Quais as primeiras medidas tomadas no sentido de governar 
a Junta de Freguesia de acordo com o programa eleitoral 
apresentado a sufrágio? 
 
Temos tido o cuidado de ouvir as pessoas, temos feito reuniões com as 
Associações, com os jovens, com os Escoteiros e com todos os Coros, também 
com as Associações de pais, professores das nossas Escolas, fizemos reuniões 
já com todos os Vereadores da Câmara Municipal de Braga.  
 



Estamos preparados para iniciar a formação profissional direccionada aos 
desempregados, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, abrimos as portas da Sede da Junta á população, temos um curso 
de artes decorativas, aulas de yoga, rastreios de saúde tudo a decorrer na Sede 
da Junta. 
Estamos empenhados em modernizar o mais rápido possível a Junta de 
Freguesia com equipamentos de comunicações, novos e modernos. 
Vamos também urgentemente apostar nas novas tecnologias e informatizar 
todos os procedimentos administrativos da Autarquia. 
 
Estamos conscientes que a cidadania activa dos cidadãos/clientes das 
autarquias e a consciência dos seus direitos constitucionais e outros, não pode 
mais conviver com amadorismos de gestão na Administração Local. 
 
- Qual a receptividade dos vicentinos para com o novo elenco 
executivo da Junta de Freguesia? 
 
Temos sido bem aceites. Nos contactos que temos tido com a população têm 
demonstrado que esperam mudanças na gestão e organização da nossa Junta. 
As pessoas têm participado e mostrado disponibilidade para participarem 
activamente nas actividades que pensamos executar ao longo do nosso 
mandato. 
Com esta vontade demonstrada iremos certamente conseguir uma Freguesia 
dinâmica, forte com capacidade de enfrentar o futuro e certamente nos 
orgulhe em viver em S Vicente. 

 
- O programa eleitoral apresentado vai ser cumprido na 
íntegra com o actual montante orçamental atribuído à Junta 
de Freguesia. 
 
O dinheiro é sempre o principal problema para quem precisa de infra-
estruturas como S Vicente. É um programa realista que irá assentar em 
objectivos claros e transparentes, suportados por estratégias e acções 
centradas na procura de resultados, capazes de reproduzirem os recursos 
investidos. 
O programa que apresentamos é exequível, mas temos consciência que os 
quatro anos que temos pela frente não vão ser fáceis, face às dificuldades que o 
País atravessa, fruto das políticas praticadas pelos governantes. Mas temos 
ideias e projectos para que a nossa população possa ter um futuro de 
progresso e uma melhoria da qualidade de vida. 

 
- No capítulo orçamental, que alterações proporia no sentido 
de uma maior aproximação e satisfação entre eleitores e 
eleitos nas juntas de freguesia? 
 
As alterações necessárias mais importantes serão a de mentalidades e formas 
de governar. 



Para haver uma maior aproximação e satisfação dos eleitores, é necessário 
praticar uma politica de rigor, correcta e nunca mentir aos eleitores, nem dar-
lhes falsas expectativas. 
Temos que ter uma atitude e cultura de gestão, procurando obter boas 
práticas, em vez das más práticas tradicionais.  
Respeitar os munícipes na sua vida quotidiana de relacionamento com a 
autarquia. Para isso, devem ser fixados prazos de resposta a todos os tipos de 
necessidades expressas pelas pessoas. 
 
- As actuais instituições que zelam pelos interesses das juntas 
de freguesia estão a cumprir o seu papel na defesa dos seus 
interesses, nomeadamente a ANAFRE? 
 
Recentemente participei no congresso da ANAFRE, aí tive a possibilidade de 
verificar a grandeza e a importância que esta Associação pode ter para nos 
representar junto do Poder Central. É necessário estar associado para 
conseguirmos chegar ao Governo, as nossas preocupações, reivindicações, a 
nossa importância e o bom trabalho que as Juntas de Freguesia têm prestado 
às populações nas últimas três décadas. 
Considero que é necessário mudar a Lei das Autarquias locais, a ANAFRE será 
fundamental neste processo. Porque apesar das Juntas de Freguesia serem um 
Governo de proximidade não dispõem de competências nem meios necessários 
e suficientes para prestar um apoio eficaz às pessoas. 
   
- Deste cem dias de governação, já se pode ter uma ideia de 
qual irá ser o relacionamento da Junta de Freguesia de S. 
Vicente com a Câmara Municipal de Braga? 
 
A Junta de Freguesia irá prosseguir as diligências junto do Município de 
Braga, com vista à execução de equipamentos, acessibilidades e outros 
assuntos, de modo a servir melhor a população.  
Iremos manter com muito respeito um bom relacionamento Institucional, não 
deixaremos de exigir os direitos e defenderemos sempre os interesses dos 
Vicentinos, estamos certos que o Executivo Municipal também está empenhado 
em colaborar no sentido de melhorar a Cidade de Braga.  
 
 A oposição ao actual executivo da Junta contribui de forma 
responsável e construtiva para a resolução dos problemas dos 
vicentinos? 
 
Eu como politico aprecio uma oposição forte e organizada, para elevar até à 
excelência a argumentação, o projecto político e a própria Assembleia de 
Freguesia. Uma forte oposição só faz com que o Executivo melhore o seu 
desempenho. Pretendemos que assim seja, que exista uma convivência 
democrática, sem reservas, e sem revanchismo, é o melhor testemunho que 
poderemos deixar aos que nos rodeiam, aos que em nós confiaram, 
reafirmando que o Mundo se pode construir, com oposição de ideias, com a 



frontalidade que não afronta os bons, e que sempre impulsionará o futuro da 
sociedade em que todos vivemos. 
 
- Quais são as grandes apostas da Junta de Freguesia de S. 
Vicente para os próximos cem dias de exercício de poder? 
 
Vamos continuar a trabalhar em proximidade com a população, com o 
movimento associativo, com as escolas, os professores, as instituições de saúde 
e de segurança, as entidades religiosas e todas as outras disponíveis na vida 
colectiva da nossa Freguesia. 

 
- Quais serão as prioridades para os próximos quatro anos? 
 

As principais prioridades serão sempre orientadas no sentido da melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes de S Vicente, de um apoio real e efectivo 

tanto às pessoas que já estão na situação de reforma, como também às 

crianças e jovens, no âmbito da solidariedade e intervenção de qualidade nos 

lugares da freguesia, de forma a proporcionar maior bem-estar aos seus 

moradores.  

Apoio aos mais desfavorecidos na recuperação dos seus postos de trabalho, da 

sua habitação, resolver problemas de arruamentos e saneamentos que tornam 

a vida dos moradores muito difícil, alindar praças e jardins, para que a 

vivência nos lugares seja mais agradável, recuperar os fontanários, 

respeitando a sua memória histórica e não os desvirtuando, no fundo, 

pretendo que a população que servimos, possam sentir que têm alguém perto, 

que se preocupa com os seus problemas.  
E, também, como já disse, cooperar com a Câmara na procura de soluções e 
na sua concretização, naqueles problemas que ultrapassam as competências 
da Junta mas que são fundamentais para a qualidade de vida e o progresso da 
freguesia. Estou-me a referir, nomeadamente à reabilitação do centro 
histórico, à melhoria das acessibilidades e à circulação. 
 
- Que mensagem gostaria de deixar à população da freguesia? 

 

A mensagem que deixo à população da freguesia é aquela em que acredito. E 

eu acredito que sou capaz de fazer com que a freguesia tenha num futuro 

próximo, orgulho no seu Presidente da Junta, pelo trabalho realizado a favor 

das populações. Também pretendo deixar uma mensagem de esperança no 

futuro e uma garantia de total disponibilidade para os problemas, as 

dificuldades e os anseios dos Vicentinos. 


