
 
 
 
 
 

AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO. 
ENERGIA. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES. 

 
 

ARTIGO 26.º 
AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO 

 
 

1. É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão de equipamentos e a 
realização de investimentos nos seguintes domínios: 

 

a) Sistemas municipais de abastecimento de água; 
b) Sistemas municipais de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas; 
c) Sistemas municipais de limpeza pública e de recolha e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. 
 

• Competências universais; 
• Estas matérias constituem competências tradicionais dos Municípios, devendo manter-se 

como tal; 
• Ao nível do III Quadro Comunitário de Apoio, deverão ser previstos montantes capazes de 

dar cobertura aos investimentos que ainda estão por realizar neste domínio; 
• Decorrendo as obrigações de qualidade do atendimento de normativos comunitários, devem 

ser os fundos comunitários o suporte financeiro para atingir os níveis definidos pela U.E., 
Município a Município, 

• Ao nível da gestão dos sistemas, deverá caber às autarquias envolvidas a escolha do modelo a 
implementar – multimunicipal, intermunicipal ou municipal – não podendo o processo de 
financiamento ser utilizado pela Administração Central como factor condicionador ou 
limitador da opção tomada. 

• Possibilidade  de recurso ao Fundo de Coesão, qualquer que seja o modelo adoptado para a 
gestão dos sistemas, nomeadamente no caso de sistemas intermunicipais. 

 
2. Compete igualmente aos órgãos municipais: 
 

a) Participar na fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral sobre o Ruído. 
 

• Competência não universal; 
• A participação dos Municípios não deverá ser exclusiva;  
• Deverá identificar-se em que casos e relativamente a que situações se verificará esta 

fiscalização: edifícios, indústria, equipamentos, espectáculos e diversões, tráfego, 
sinalização sonora, actividades geradoras de ruído em geral; 

• Os meios humanos, técnicos e os equipamentos necessários ao exercício desta competência 
têm que ser equacionados. 

 

b) Participar na gestão da qualidade do ar, designadamente nas comissões de gestão do ar; 
c) Instalar e manter redes locais de monitorização da qualidade do Assembleia da 

República. 
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• Competências não universais; 
• Deverão os Municípios pronunciarem-se sobre os poluentes a medir e participarem na 

avaliação, controlo e monitorização da qualidade do ar, e serem informados das medidas 
técnicas, administrativas e contra-ordenacionais que forem sendo aplicadas pelas tutelas 
envolvidas; 

• Ligação à temática da meteorologia e ao Instituto de Meteorologia;  
• Os meios humanos, técnicos e os equipamentos necessários ao exercício destas competências 

têm que ser avaliados. 
 

d) Participar na fiscalização da aplicação dos regulamentos de controlo das emissões de 
gases de escape nos veículos automóveis. 

 

• Competência não universal; 
• Os meios humanos, técnicos e os equipamentos necessários ao exercício desta competência 

têm que ser equacionados. 
 

e) Propor a criação de áreas protegidas de interesse nacional, regional ou local; 
f) Gerir as áreas protegidas de interesse local e participar na gestão das áreas protegidas 

de interesse regional e nacional; 
g) Criar áreas de protecção temporária de interesse zoológico, botânico ou outro. 

 

• Competências universais; 
• Estando em causa a implementação de medidas com impacto e incidência no ordenamento e 

gestão do território, a definição, implementação e gestão de planos específicos de 
protecção deve contar com a participação dos Municípios, que terão de se pronunciar, de 
forma vinculativa, sobre  a elaboração e conteúdo dos planos; 

• Consagração de uma participação efectiva dos Municípios abrangidos por áreas protegidas na 
definição dos limites, objectivos, actos permitidos e proibidos nessas áreas; 

• Os Municípios devem ter uma participação maioritária nos órgãos de gestão das áreas 
protegidas, designadamente nas de âmbito nacional, acabando-se com a actual situação em 
que a intervenção municipal, quando acontece, é meramente formal.. 

 
h) Manter e reabilitar a rede hidrográfica dentro dos perímetros urbanos. 

 

• Competência universal; 
• Embora a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro) cometa aos 

municípios a responsabilidade pela limpeza e desobstrução de linhas de água inseridas em 
aglomerados urbanos, tal competência nunca foi verdadeiramente equacionada e 
regulamentada; 

• Importa, por isso, proceder à identificação das zonas que carecem da  reabilitação de rede 
hidrográfica, definindo-se, posteriormente, um quadro de intervenção e de acção; 

• Tem de ser equacionada a articulação de intervenção com os proprietários confinantes e com 
outras entidades com jurisdição sobre os leitos e margens que integram o domínio público, 
a montante e a jusante, a quem a legislação impõe também obrigações de limpeza; 

• Deve acautelar-se o relacionamento entre os Municípios e as entidades com jurisdição sobre 
os leitos e margens que integram o domínio público, designadamente em matéria de licenças 
para a realização das obras de limpeza e desobstrução; 

• Necessidade absoluta de definição de um quadro de financiamento para as intervenções e 
acções de reabilitação, bem como para a manutenção das linhas de água. 

 
i) Licenciar e fiscalizar a pesquisa e captação de águas subterrâneas não localizadas em 

terrenos integrados no domínio público hídrico.  
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• Competência universal; 
• Definição rigorosa das finalidades da captação de água: para consumo humano, rega, 

actividade industrial, produção de energia, actividades recreativas e de lazer; 
• Licenciamento de todas as finalidades de captação da água, sem prejuízo da possível 

existência de pareceres da Administração Central 
• Licenciamento de todas as finalidades independentemente dos meios utilizados; 
• Licenciamento condicionado ao respeito por planos incidentes sobre os recursos hídricos e 

dependente das disponibilidades hídricas e da inexistência de incompatibilidades com 
outras utilizações; 

• Os meios humanos, técnicos e financeiros necessários ao exercício desta competência têm 
que ser equacionados. 
 

j) Participar na gestão dos recursos hídricos. 
 

• Competência universal; 
• Deverá ser identificado o âmbito dos recursos hídricos, que será necessariamente: o domínio 

marítimo; o domínio fluvial e o domínio lacustre e as águas subterrâneas; 
• Os Municípios terão que participar nos órgãos de gestão das bacias hidrográficas e nos 

órgãos de gestão das instituições que têm por objectivo a gestão das zonas marítimas e 
lacustres. 

 
k) Assegurar a gestão e garantir a limpeza e a boa manutenção das praias e das zonas 

balneares. 
 

• Competência universal; 
• Deve ser da responsabilidade o licenciamento das infra-estruturas de apoio à praia, a 

concessão de áreas, bem como a imposição de obrigações aos concessionários; 
• Admite-se a existência de pareceres vinculativos da autoridade marítima. 

 
l) Licenciar e fiscalizar a extracção de materiais inertes. 

 

• Competência universal; 
• Definição do conceito de “inertes”: abrange a intervenção de desassoreamento das zonas de 

escoamento e de expansão das águas de superfície, quer correntes, quer fechadas, bem 
como da faixa costeira, da qual resulte a retirada de materiais, tais como areia, areão, 
burgau, godo e cascalho, mas também a extracção de rochas e ocorrências minerais não 
qualificadas legalmente como depósitos minerais; 

• Competência para o licenciamento e também competência para elaboração dos planos 
específicos que  definam os locais potenciais de extracção; 

• Necessidade de serem previstos meios (técnicos, humanos e financeiros) que permitam a 
elaboração dos planos específicos e a análise dos pedidos de licenciamento, com as 
condicionantes aplicáveis, designadamente de natureza ambiental; 

• Necessidade de previsão de meios que permitam uma fiscalização adequada, ao nível do 
volume a extrair, das condições da extracção, do equipamento a utilizar. 

• Licenciamento municipal em todas as situações, independentemente dos meios utilizados, sem 
prejuízo da possível existência de pareceres da Administração Central; 
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• Exigência de declaração dos autores dos projectos da qual conste que foram observadas na 
elaboração dos projectos as normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis; 

• Os meios humanos, técnicos e os equipamentos necessários ao exercício desta competência 
têm que ser equacionados. 

 
ARTIGO 17.º 

ENERGIA 
 

1. É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos nos seguintes domínios: 

 

a) Distribuição de energia eléctrica em baixa tensão; 
b) Iluminação pública urbana e rural. 
 

1. As competências relativas à distribuição de energia eléctrica em baixa tensão e da iluminação 
rural e urbana são exercidas tradicionalmente pelos municípios, que têm concessionado a 
distribuição. Aproximando-se, no entanto, o fim das actuais concessões, importa, no futuro, 
em termos do exercício destas competências, que sejam asseguradas as seguintes condições: 

 
• Autorização da Câmara Municipal para que a concessionária possa afectar os activos afectos 

à concessão para outros fins que não o da distribuição de energia eléctrica em baixa 
tensão, havendo lugar a compensação à Câmara quando se verifique essa utilização; 

• Licenciamento municipal quando a concessionária pretenda realizar obras na via pública; 
• Alargamento do âmbito em que a concessionária é obrigada a fornecer energia em baixa 

tensão a qualquer interessado que a requisite, acabando-se com as diferenciações entre 
Lisboa e Porto, as restantes cidades e o resto do País; 

• Obrigatoriedade da concessionária fornecer energia em baixa tensão às instalações 
municipais, até determinada potência, sem que o Município tenha que comparticipar nos 
custos do reforço das redes; 

• Consagração da obrigatoriedade da concessionária comunicar aos Municípios, anualmente, o 
valor do resgate da concessão, bem como os elementos que necessários ao esclarecimento e 
fundamentação desse valor. 

• No que respeita à iluminação pública, a consagração da existência de um plano de obras para 
o ano seguinte, a acordar entre a Câmara e a concessionária, onde conste a obrigatoriedade 
da concessionária fazer um mínimo de investimento; 

• No estabelecimento de redes, a consagração do princípio de que serão estabelecidas por 
condutores subterrâneos as redes a construir dentro dos núcleos urbanos onde o plano de 
urbanização, de pormenor ou a legislação em vigor o exijam e, bem assim, naqueles em que, 
pelo seu  valor arquitectónico, se reconheça haver prejuízo pela existência de rede aérea 
ou, ainda, naqueles em que se verifique regular desenvolvimento de edifícios com mais de 3 
pisos acima do solo.; 

• Relativamente à iluminação pública, dentro dos limites urbanos, a exigência da concessionária 
suportar a totalidade dos encargos de execução da rede de iluminação, desde que exista 
rede de distribuição;  

• No que concerne aos focos luminosos, a consagração de um anexo, que definirá os tipos 
correntes de focos luminosos a utilizar no Município, consoante as zonas, sendo de salientar 
que as luminárias a utilizar terão que ser todas fechadas; 

• A exigência da concessionária passar a suportar a totalidade dos custos dos focos luminosos 
e lâmpadas de tipo corrente, dos respectivos suportes em apoios de redes de distribuição; 
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2. A questão das rendas da concessão é outra das situações que carece de revisão em termos 
futuros,  devendo exigir-se um acréscimo de proveitos. 

3. Essencial se torna também a revisão dos montantes das rendas devidas pela instalação de 
centros produtores, uma vez que muitos municípios têm instalados no seu território albufeiras 
para a produção de hidroelectricidade, recebendo, por isso, rendas cujos valores estão 
manifestamente desactualizados. 

2. É igualmente da competência dos órgãos municipais: 
 

a) Licenciamento e fiscalização de elevadores. 
 

• Competência não universal; 
• Definição rigorosa o âmbito desta competência, nomeadamente a que figuras nos 

reportámos: ascensores eléctricos, ascensores hidráulicos, monta cargas eléctricos, monta 
cargas hidráulicos, escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

• Devem ser excluídos da competência municipal os ascensores e elevadores com determinado 
tipo de utilização: minas, estaleiros, etc.; 

• O licenciamento da Câmara Municipal deve ter por pressupostos a existência de declarações 
de conformidade, quer do fabricante, quer do instalador; 

• Deve existir uma entidade conservadora dos elevadores  que assuma a responsabilidade civil, 
juntamente com o proprietário, por qualquer problema superveniente que se verifique; 

• Os meios humanos, técnicos e financeiros necessários ao exercício desta competência têm 
que ser equacionados. 
 

b) Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento e abastecimento de 
combustíveis salvo as localizadas nas redes viárias regional e nacional. 

 

• Competência a ser exercida de forma não universal; 
• Definição do âmbito da competência:  gasolinas e gasóleo, gases de petróleo liquefeitos, gás 

natural e outros combustíveis alternativos; 
• Possibilidade de existência de pareceres da Administração Central; 
• Exigência de declaração dos autores dos projectos da qual conste que foram observadas na 

elaboração dos projectos as normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis; 
• Os meios humanos, técnicos e financeiros necessários ao exercício desta competência têm 

que ser equacionados. 
 

c) Licenciamento de áreas de serviço que se pretenda instalar na rede viária municipal. 
 

• Competência a ser exercida de forma universal; 
• Deve subordinar-se ao regime jurídico do licenciamento de obras; 
• Exigência de declaração dos autores dos projectos da qual conste que foram observadas na 

elaboração dos projectos as normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis; 
• Os meios humanos, técnicos e financeiros necessários ao exercício desta competência têm 

que ser equacionados. 
 

d) Emissão de parecer sobre a localização de áreas de serviço nas redes viárias regional e 
nacional. 
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• Competência a ser exercida de forma universal; 
• Deve alargar-se o âmbito da competência, devendo os Municípios licenciar tais áreas, mesmo 

em estradas regionais ou nacionais, recorrendo-se, eventualmente, a parecer dos serviços 
da Administração Central; 

• Exigência de declaração dos autores dos projectos da qual conste que foram observadas na 
elaboração dos projectos as normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis; 

• Deve subordinar-se ao regime jurídico do licenciamento de obras. 
 
3. Podem ainda os órgãos municipais realizar investimentos em centros produtores de energia, 

bem como gerir as redes de distribuição. 
 

Trata-se de uma competência já exercida por alguns Municípios, que poderão realizar investimentos  
e gerir centros produtores de energia, independentemente da sua origem: mini-hídricas, eólicas, bio-
massa, gás, bio-gás e energia verde. 

ARTIGO 18.º 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

 
1. É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos nos seguintes domínios: 
 

a) Rede viária de âmbito municipal. 
 

• Competência universal; 
• Deverá precaver-se a circunstância e as tentativas múltiplas da Administração Central 

tentar fazer os Municípios suportarem os custos referentes a infra-estruturas e 
equipamentos de que esta é responsável. Tal tem sido o caso exemplar das estradas 
nacionais que se tem pretendido “desclassificar”. 

• Considerando que o processo de desclassificação de estradas não pode vir sobrecarregar os 
debilitados recursos financeiros dos Municípios, devem ser previamente definidos os meios 
financeiros a transferir para estes, que assegurem:  

 

a) a reparação das estradas à data da transferência; 
b) a reparação e conservação anual num processo continuado; 
c) a reparação e manutenção de médio/longo prazo; 
d) a reparação e conservação das obras de arte, bem como o seu redimensionamento, 

sempre que necessário.. 
 

• Poderão constituir excepções a tais princípios os troços caracteristicamente urbanos, em 
que os Municípios vejam vantagem (em especial ao nível da administração urbanística) em 
responsabilizar-se desde logo; 

• Deverá constituir-se um fundo nacional para a conservação das estradas a transferir para os 
Municípios. 

 
b) Rede de transportes regulares urbanos; 
c) Rede de transportes regulares locais que se desenvolvam exclusivamente na área do 

município. 
 

• Quanto ao planeamento, deve ser uma competência universal, no sentido do Município ser 
sempre ouvido aquando da definição de qualquer rede de transportes que seja criada na sua 
área de circunscrição; 
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• A gestão e realização de investimentos deve ser uma competência não universal, podendo o 
Município explorar, directamente ou através de concessão, redes de transportes, não 
ficando limitado na forma de exploração a utilizar; 

• Os Municípios deverão participar nos órgãos de administração das empresas públicas de 
transportes; 

• Possibilidade de existência de autoridades metropolitanas  e supramunicipais de transportes, 
que façam a sua articulação. 

 
d) Estruturas de apoio aos transportes rodoviários. 

 

• Competência universal no planeamento da rede de estruturas de apoio; 
• Se a rede de transportes não for do Município, as respectivas estruturas de apoio têm que 

ser asseguradas pelas entidades exploradoras, sob aprovação municipal. 
 

e) Passagens desniveladas em linhas de caminho de ferro ou em estradas nacionais e 
regionais. 

 

• Competência não universal; 
• Deverá ser estabelecida a obrigatoriedade da elaboração de planos plurianuais de supressão 

de passagens de nível, uma vez que o elevado número de passagens de nível existentes, com 
o consequente e correspondente número de acidentes verificados, o grau de instabilidade e 
insegurança provocado nas populações, a isso aconselha; 

• Aos Municípios, enquanto organismos gestores de vias rodoviárias, deverá caber a elaboração  
de programas plurianuais de supressão de passagens de nível através da construção de 
passagens desniveladas e ou caminhos de ligação, na rede municipal, verificadas que sejam 
determinadas condições (número de acidentes, tráfego médio, perigosidade); 

• Aos Municípios deverão caber ainda responsabilidades  de beneficiação, manutenção e 
sinalização das passagens de nível desniveladas e caminhos de ligação construídos por 
iniciativa da entidade gestora da infra-estrutura ferroviária, que sejam integradas na rede 
rodoviária municipal; 

• Os Municípios devem ainda dar um parecer vinculativo sobre a intenção de supressão de 
passagens de nível; 

• O financiamento dos investimentos municipais nesta área tem de ser assegurado por verbas 
a transferir do Orçamente de Estado ou das empresas concessionárias. 

 
e) Aeródromos e heliportos municipais. 

 

• Competência não universal; 
• A construção deste tipo de infra-estruturas tem necessariamente um carácter 

supramunicipal, e como tal devem ser construídas pela Administração Central, em zonas 
determinantes, definidas e geridas com a participação de todos os Municípios abrangidos. 
 

2. É ainda competência dos órgãos municipais a fixação dos contingentes e a concessão de 
alvarás de veículos ligeiros de passageiros afectos ao transporte de aluguer. 
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• Competência universal; 
• Competência exercida actualmente, devendo manter-se como está. 

 
3. Os municípios são obrigatoriamente ouvidos na definição da rede rodoviária nacional e 

regional e sobre a utilização da via pública. 
 

• Competência universal; 
• Obrigatoriedade de compatibilização da rede rodoviária com o ordenamento do território, 

devendo ser tidos em consideração os Planos Regionais e os Planos Municipais de 
Ordenamento do Território; 

• A utilização da via pública nacional e regional para outros fins que não os da circulação, deve 
carecer de parecer vinculativo dos Municípios; 

• A utilização da via pública municipal para outros fins que não os da circulação, terá que ser 
uma competência exclusivamente municipal. 

• Obrigatoriedade de parecer do Município sobre as condições de segurança das estradas 
nacionais e regionais que atravessam o seu território, nomeadamente no que se refere a 
traçados e existência de bermas, valetas, passeios, etc... 
 

 
 
 
 
 
 

Vilamoura, 6 de Maio de 2000 


