
 

 
 
 
 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
E 

DEFESA DO CONSUMIDOR. 
 

ARTIGO 28.º 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 
1. São competências dos órgãos municipais no domínio do apoio ao desenvolvimento local: 
 

a) Criar ou participar em empresas municipais e intermunicipais, sociedades e associações 
de desenvolvimento regional; 

 

• Competência universal; 
• Deve ser clarificada a necessidade ou não de se proceder ao lançamento de concursos 

para o recrutamento dos sócios das empresas municipais, entendendo a ANMP que a 
Câmara Municipal goza de liberdade de escolha; 

• Deve ser alterada a Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, no sentido de ser invertida a actual 
situação das empresas intermunicipais só poderem ser criadas por associações de 
municípios, entendendo-se que os municípios devem poder criar empresas 
intermunicipais; 

• deve ficar claro que esta competência abrange as empresas prevista no âmbito da Lei nº. 
58/98, de 18 de Agosto. 

 
b) Gerir subprogramas de nível municipal no âmbito dos programas operacionais regionais; 

 
• Sua relação intima com o previsto no artigo 9.º; 
• Nível municipal? Neste âmbito e conceito tem de caber o intermunicipal ou 

supramunicipal; 
• O planeamento deve ser uma competência estritamente municipal – ao município deve 

competir, em exclusividade, a definição de quais os investimentos a fazer; 
• A eleição dos projectos deve ser uma responsabilidade dos municípios; 
• As unidades de gestão deverão, obrigatoriamente, ter uma representação maioritária dos 

municípios; 
• A capacidade de gestão do Município deve poder ser delegada por este em empresas 

municipais ou de capitais maioritariamente municipais, ou ainda em Associações de 
Municípios que o Município integre. 

 

c) Colaborar no apoio a iniciativas locais de emprego; 
 

• A colaboração terá que ser entendida como possibilidade de participação ou de 
intervenção; 

• O Município deve intervir como agente dinamizador e incentivador;  
• Os Municípios devem poder aceder  a programas e fundos destinados a iniciativas locais 

de emprego. 
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Colaborar no apoio ao desenvolvimento de actividades de formação profissional; 
 

• A colaboração terá que ser entendida como possibilidade de participação ou de 
intervenção; 

• O Município deve intervir como agente dinamizador e incentivador; 
• Os Municípios devem poder aceder a programas e fundos destinados a iniciativas locais de 

emprego. 
 

e) Criar ou participar em estabelecimentos de promoção do turismo local; 
 

• Não deve tratar-se somente da promoção, mas também da animação do turismo; 
• O âmbito não deverá ser só o local, mas também o regional; 
• O desenvolvimento das actividades de promoção e animação do turismo local e regional no 

estrangeiro não deverá caber, em exclusividade, às Regiões de Turismo e  ao ICEP —— 
as acções dos Municípios neste âmbito deverão poder ter acesso a financiamentos do 
ICEP, desde que se integrem nas linhas gerais das campanhas definidas a nível nacional. 

 

d) Participar nos órgãos das regiões de turismo; 
e) Participar na definição das políticas de turismo que digam respeito ao concelho, 

prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas; 
 

• O âmbito desta participação não deve ser restrita ao concelho, mas alargar-se à região 
(e/ou região). 

 
f) Promover e apoiar o desenvolvimento das actividades artesanais e das manifestações 

etnográficas de interesse local; 
g) Criar e participar em associações para o desenvolvimento rural; 
h) Apoiar e colaborar na construção de caminhos rurais; 

 
• Delimitação do conceito de caminho rural ao de caminho público, eliminando-se do âmbito 

do conceito os caminhos que atravessam propriedades privadas e que são susceptíveis de 
só servirem os seus proprietários; 

• Deve proceder-se a uma separação clara entre as zonas de minifúndio e as de latifúndio, 
com responsabilidades para os municípios de índole também diversa – o critério aplicável 
seria o da estrutura da propriedade; 

• Os municípios só deverão intervir quando esteja em causa uma situação que em termos de 
interesse público municipal exija essa intervenção de ordem estratégica. 

 
l) Elaborar e aprovar planos municipais de intervenção florestal; 
m) Participar no Conselho Consultivo Florestal; 
n) Participar nos respectivos conselhos agrários regionais; 
o) Participar em programas de incentivo à fixação de empresas. 

 

• Deverão ser consignadas condições que propiciem esse incentivo, podendo limitar-se tais 
apoios a empresas que cumpram determinados requisitos: Sede social da empresa no 
município; emprego de trabalhadores residentes no município; formação profissional na 
própria empresa. 

 
2 - São igualmente da competência dos órgãos municipais: 
 

a) Licenciamento industrial e fiscalização das classes C e D; 
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• Competência universal; 
• Necessidade urgente de redefinição e revisão do regulamento do  exercício da actividade 

industrial e da tabela de classificação das actividades industriais para efeito de 
licenciamento industrial; 

• Consagração de novos critérios e parâmetros a ter em conta na classificação das 
actividades industriais para efeito de licenciamento industrial, designadamente em 
matéria ambiental: 

• Deverá ser estabelecida uma ponderação entre os riscos e inconvenientes das actividades 
– riscos eléctricos, de incêndio, de explosão, químicos, tipos de emissões 
(compatibilidade ou não das emissões com o sistemas municipais de rejeição de 
efluentes e de recolha de resíduos sólidos); 

• Terá também que ser estabelecida uma ponderação relativa às diversas características 
dos estabelecimentos – dimensão dos estabelecimentos, regime de funcionamento, 
logística utilizada, natureza dos processos físico, químico ou outros, as utilidades e a 
utilização ou armazenagem de substâncias perigosas; 

• Sujeição ao regime jurídico de licenciamento municipal de obras particulares, mas com 
especificidades: consultas a entidades exteriores aos Municípios, responsabilização dos 
técnicos autores dos projectos, responsabilização dos promotores; 

• Consagração de um quadro de transferência que garanta, também, uma fiscalização 
eficaz: necessidade de recursos humanos e de equipamentos de controlo. 

 
b) Licenciamento e fiscalização de empreendimentos turísticos e hoteleiros; 

 
• Competência universal; 
• Licenciamento da construção e da utilização dos empreendimentos turísticos, hoteleiros, 

de restauração e de bebidas, com base nos critérios e parâmetros definidos pela 
entidade nacional com tutela sobre o Turismo; 

• Promover e participar com os órgãos regionais e nacionais do turismo no processo de 
classificação e  fiscalização da qualidade e da boa utilização dos empreendimentos 
turísticos, hoteleiros, hospedagem, restauração e lazer; 

• Possibilitar a criação de uma taxa municipal de “porta aberta”, por cliente atendido; 
• Promover por si, ou em participação com os órgãos regionais ou nacionais de turismo, a 

declaração de utilidade turística das áreas e investimentos vocacionados para esta 
actividade. 

 
c) Licenciamento e fiscalização de explorações a céu aberto de massas minerais; 

 
• Competência universal; 
• 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; 
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• 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; 

• 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. 

 
d) Controlo metrológico de equipamentos; 

 
• Competência não universal; 
• Possibilidade de realização de todas as operações de controlo metrológico dos 

instrumentos de medição: aprovação do modelo, primeira verificação, verificação 
periódica e verificação extraordinária; 

• Possibilidade dos ensaios necessários ao controlo metrológico terem lugar em laboratório 
próprio do fabricante, ou em qualquer outro, desde que devidamente certificado; 

• Necessidade de previsão dos meios humanos, técnicos e financeiros para o exercício 
desta competência. 

 
e) Elaboração do cadastro dos estabelecimentos industriais, comerciais e turísticos; 

 
• Competência universal; 
• Só deverão ser objecto de inscrição no cadastro municipal aqueles estabelecimentos cuja 

autorização ou licença de funcionamento seja da competência municipal; 
• A obrigação de inscrição no cadastro tem de recair sobre os titulares dos 

estabelecimentos; 
• Devem ser de inscrição obrigatória no cadastro: a abertura e encerramento do 

estabelecimento, a alteração da actividade exercida, a mudança do titular e do nome do 
estabelecimento, período de funcionamento, etc.; 

• Necessidade de previsão dos meios humanos, técnicos e financeiros para o exercício 
desta competência. 

 
f) Licenciamento e fiscalização de povoamentos de espécies de rápido crescimento; 

 
• Competência universal; 
• Licenciamento de acções de arborização e rearborização com recurso a espécies 

florestais de crescimento rápido; 
• Licenciamento de todas as situações, independentemente da área envolvida, de acordo 

com o previsto em instrumento de planeamento eficazes; 
• Competência para a fiscalização com o processamento das contra-ordenações e a 

aplicação de coimas; 
• Necessidade de previsão dos meios humanos, técnicos e financeiros para o exercício 

desta competência. 
 

g) Licenciamento e fiscalização de estabelecimentos comerciais. 
 

• Competência universal; 
• Licenciamento de todos os estabelecimentos comerciais, independentemente da sua 

dimensão; 
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ARTIGO 27.º 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
São competências dos órgãos municipais no domínio da defesa do consumidor: 
 

a) Promover acções de informação e defesa dos direitos dos consumidores; 
b) Instituir mecanismos de mediação de litígios de consumo; 
c) Criar e participar em sistemas de arbitragem de conflitos de consumo de âmbito local; 
d) Apoiar as associações de consumidores. 
 

• Competências universais; 
• Configuração dos serviços municipais como centros de informação ao consumidor; 
• Competências também para acções de educação e sensibilização para o consumo; 
• Competências de atendimento e informação dos consumidores, de recebimento e de 

análise de reclamações, procedendo-se à mediação preliminar dos conflitos do consumo; 
• Criação e disponibilização de bases de dados e arquivos em matéria de consumo e de 

direitos dos consumidores; 
• Restrição do exercício dos poderes à informação, não cabendo nestes poderes, em 

matéria de defesa dos consumidores, a atribuição de legitimidade processual activa aos 
Municípios para instauração de acções que versem direitos individuais, colectivos ou 
difusos. O consumidor, institucionalmente organizado, deve tomar a iniciativa da sua 
própria defesa; 

• Previsão da possibilidade dos serviços municipais poderem solicitar e obter dos 
fornecedores de bens e prestadores de serviços, as informações, os elementos e as 
diligências que entender necessários à salvaguarda dos direitos e dos interesses dos 
consumidores;  

• Devem ser apoiadas as acções de informação promovidas pelas associações de 
consumidores; 

• Necessidade de meios humanos, de equipamentos, de bases bibliográficas e documentais e 
de meios financeiros. 

 
 
 
 

 
Vilamoura, 6 de Maio de 2000 


