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Fernando Queiroga, Presidente 

• 

Este é já o terceiro mandato de Fernando Queiroga en-

quanto Presidente da Câmara de Boticas que, no futuro, 

pretende continuar a garantir a qualidade de vida das 

famílias botiquenses. 

Em 2021 foi reeleito Presidente da Câmara Municipal de 

Boticas. Quais são os objetivos que tem delineados para este 

terceiro mandato? 

A 26 de setembro passado os botiquenses decidiram, de forma 

expressiva, depositar em mim a sua confiança para continuar a 

dirigir os destinos do concelho de Boticas. 

BOTICAS: 

O CONCELHO IDEAL PARA 

VIVER E CONSTITUIR 

FAMÍLIA 

Honrarei e darei sempre o melhor de mim em prol do desen-

volvimento e crescimento da nossa terra, bem como do bem-estar 

geral dos munícipes, o património mais valioso que temos e que 

muito prezo. À semelhança do que fiz, nos últimos dois mandatos, 

o terceiro pautar-se-á pela criação de emprego, captação de mais 

investimento para o concelho, fixação de população, desenvolvi-

mento do turismo e promoção dos produtos endógenos sendo que, 

tal como referi anteriormente, as pessoas continuaráo a ser o foco 

principal para o meu Executivo, que fará o que está ao seu alcance 

para defender os interesses das nossas gentes e da nossa terra. 

Em 2006, criaram o Gabinete Itinerante de Atendimento 

ao Munícipe que permite que a população de Boticas trate dos 

demais assuntos sem ter que se deslocar à sede do concelho. Isto é 

demonstrativo da boa vontade por parte da Câmara em resolver, 

de forma rápida e eficaz, os problemas dos seus munícipes? O 

que é que pode, afinal, ser tratado no GAM? 

Sem dúvida que a criação, em 2006, do Gabinete Itinerante de 

Atendimento ao Munícipe foi uma mais-valia para os munícipes, de-

monstrando a forma como a autarquia se preocupa com o seu bem-estar. 
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Sendo Boticas um concelho rural, em que a maioria da popu-
lação é envelhecida, fazia todo o sentido implementar um serviço 
descentralizado que permitisse aos nossos munícipes, sobretudo, 
idosos e muitos deles sem veículos próprios, tratarem dos seus 
assuntos pessoais. 

Através do GAM, a população pode resolver questões relaciona-
das com a autarquia, Segurança Social, Finanças ou até serviços de 
Saúde, como pedido de receitas médicas ou marcação de consultas, 
de forma simples e sem deslocações, uma vez que as duas unidades 
móveis afetas a este serviço camarário percorrem semanalmente 
todo o Município de Boticas. 

O município de Boticas foi distinguido, pelo oitavo ano 
consecutivo, como autarquia familiarmente responsável. O que 
representa para si este galardão? Que tipo de apoios têm sido 
disponibilizados às famílias no sentido de as ajudar? 

Esta distinção representa muito não apenas para mim, enquanto 
Presidente de Câmara, mas para todos os botiquenses. 

Receber o galardão de "Autarquia + Familiarmente Respon-
sável", pelo oitavo ano consecutivo, demonstra que estamos no 
caminho certo no que concerne à implementação de políticas de 
apoio às famílias. 

Entre as várias medidas aplicadas destaco, por exemplo, o "En-
xoval do Bebé" e os incentivos à natalidade, o Cartão Social do 
Munícipe ou os apoios à educação das nossas crianças e jovens, 
que desde que nascem até que concluem o ensino superior contam 
com o apoio do município. 

Esta distinção leva-me a acreditar que, efetivamente, Boticas é 
um concelho magnífico para se viver e constituir família. 

Não temos o desenvolvimento das grandes cidades, mas dispo-
mos do mais importante de tudo: qualidade de vida. E nos tempos 
que correm isso não tem preço. 

Ainda há muito trabalho pela frente no que diz respeito à fixa-
ção de população, mas temos a perceção que estamos no caminho 
certo e que com a implementação de medidas adequadas à nossa 
realidade conseguiremos alcançar os nossos objetivos. 

Nos últimos anos, o nosso país tem vivido momentos difíceis 
devido à questão da pandemia. Acredita que estes apoios às 
famílias foram essenciais para ultrapassarem esta crise que teve 
tantas repercussões ao nível económico e social? 

Sem dúvida que estes apoios sociais que atribuímos fizeram a 
diferença no orçamento de muitas famílias. 

Não foram suficientes para ultrapassar a perda de poder de 
compra provocada pela pandemia da Covid-19, mas contribuíram 
em grande parte para que muitos agregados familiares tivessem um 
pouco mais de alento durante esta fase difícil. 

Apesar das dificuldades e problemas que vão surgindo diaria-
mente, sáo estas pequenas coisas que me dão força e motivação para 
continuar a lutar por um futuro mais promissor para o concelho 
de Boticas e para a nossa população, não esquecendo também os 
empresários locais, tão afetados pela pandemia de Covid-19. 

Que mensagem gostaria de deixar aos que querem visitar e 
ficar a conhecer melhor o município de Boticas? Que fatores 
distinguem este concelho dos demais? 

Sou um pouco suspeito para falar da minha terra, do concelho 
que me viu nascer e do qual me orgulho de presidir. Contudo, 
desafio todas as pessoas a visitarem o Município de Boticas e a 
deixarem-se encantar pela fantástica gastronomia e produtos locais, 
bem como pelo vasto património natural, paisagístico e cultural. 

Aquilo que realmente nos distingue é a hospitalidade com que 
recebemos os visitantes, pois a arte de bem receber é, sem dúvida, 
uma das principais caraterísticas das gentes do Barroso. 

Visitem o concelho de Boticas. 
Estamos de braços abertos à vossa espera! 

BMTICAS 
cAmARA MUNICIPAL 

www.cm-boticas.pt 


