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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

A intervenção da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no período do mandato dos órgãos 

eleitos no XIII Congresso (2002-2005) teve por base e foi enquadrada pelas Linhas Gerais de Actuação 

aprovadas em tal evento, sob o tema “Defender e Consolidar a Autonomia na 1.ª Década do Século XXI”. 

 

Posteriormente, no mês de Abril de 2004, realizou-se o XIV Congresso da ANMP, com um trabalho em 

Secções extremamente relevante e com a discussão de vários temas prioritários para o Poder Local: a 

Organização do Estado e da Administração; os Instrumentos de Planeamento e de Gestão do Território; o 

Financiamento do Poder Local; a Protecção Civil e, por fim, o Turismo e o Poder Local. 

 

A actividade desenvolvida pela ANMP e pelos seus órgãos dirigentes foi assim balizada, essencialmente, pelos 

documentos produzidos e aprovados nestes dois últimos Congressos. 

 

No último Congresso da ANMP, realizado no Funchal, foi já apresentado, discutido e aprovado o Relatório de 

Actividades do período de tempo relativo à primeira parte do mandato dos actuais órgãos, que decorreu de 

2002 a Abril de 2004. Tal documento consubstancia a actividade levada a cabo no sentido da defesa e do 

reforço da autonomia do Poder Local. 

 

Desde Abril de 2004 até à presente data foram vários os factores que levaram a que a actividade da ANMP 

fosse mais discreta. Desde logo, porque se realizaram eleições autárquicas, verificando-se, em consequência 

de tal facto, um decréscimo das acções geralmente promovidas por esta Associação; depois, porque no 

período que decorreu entre 2004-2005, tivemos em funções três Governos Constitucionais, situação que se 

traduziu numa instabilidade ao nível das políticas, com consequências para o trabalho desenvolvido pela 

ANMP. Com efeito, medidas e políticas que em determinado momento foram discutidas e mesmo 

consensualizadas, voltaram novamente à estaca zero em termos de resolução, obrigando a renovadas e 

sucessivas aproximações. 

 

Pelo contrário, o Poder Local manteve-se estável, prosseguindo o seu trabalho com afinco. O pouco avanço 

que se verificou neste período deveu-se em grande parte à instabilidade que o país viveu, não tendo existido 

os interlocutores para o prosseguimento da batalha da modernização. 
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Também não restam dúvidas que neste período os prejuízos para as populações só não formam maiores 

porque o Poder Local manteve-se dotado de estabilidade, mesmo com o actual sistema eleitoral. A prática 

quotidiana demonstra que a grande preocupação de se proceder à alteração da Lei Eleitoral para os órgãos 

das Autarquias Locais não parece constituir uma prioridade. Não houve qualquer executivo municipal que 

tivesse sido dissolvido. O que existiu, sim, foi batalha política, mas com conta, peso e medida, em que os 

interesses das populações e o serviço à comunidade dos eleitos locais vieram sempre ao de cima. 

 

Por isso mesmo, este Relatório de Actividades, como aliás não poderia deixar de ser, completa o Relatório 

apresentado ao XIV Congresso, sendo-lhe agora introduzidas as actualizações necessárias e devidas. 

 

Três circunstâncias marcaram, também, este período temporal. Por um lado, o início do processo de 

descentralização de atribuições e competências para as autarquias locais, em decorrência do consignado na 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (Lei Quadro de Transferência de Atribuições e Competências para as 

Autarquias Locais); por outro lado, a instituição de novas formas de cooperação intermunicipal, com a 

possibilidade de criação das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais; por último, o quadro 

económico, financeiro e social vivido pelo país nos últimos anos. 

 

O empenho e firmeza no trabalho realizado em defesa dos interesses do Poder Local permitiram que das 

negociações da ANMP com a Assembleia da República e Governo se tivessem registado avanços em múltiplas 

matérias, e minorados os impactos de outras. Mais adiante a elas faremos referência. A actividade 

desenvolvida obrigou à participação dos membros dos órgãos da ANMP em dezenas de reuniões, com 

constantes deslocações, principalmente a Lisboa, daí resultando o possível prejuízo, não poucas vezes, dos 

órgãos municipais a que pertencem estes eleitos. 

 

Tudo isto, repete-se, num quadro de crise que afectou o País. Com efeito, o panorama económico, financeiro 

e social vivido no País não deixou de repercutir também os seus efeitos nas autarquias locais. 

 

A economia portuguesa não conseguiu prosseguir o ajustamento dos seus principais equilíbrios 

macroeconómicos; a situação de défice excessivo e a consolidação orçamental não estão ainda resolvidos; a 

situação social de muitos portugueses é infelizmente precária, com situações que nos envergonham a todos. 
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Se o quadro não era favorável, tendo a situação afectado todos os sectores económicos e sociais, o trabalho 

desenvolvido pela ANMP evitou, durante muito tempo, que a crise se repercutisse, com toda a sua gravidade, 

sobre os municípios.  

 

Os mais diversos sectores sociais não conseguiram fazer valer os respectivos pontos de vista, tendo daí 

resultado algumas manifestações de convulsão social. Os sindicatos, os alunos, os professores e outros 

agentes económicos e sociais não viram satisfeitas por parte do poder político as suas reivindicações. 

 

Para os municípios, durante os últimos anos conseguiu-se o cumprimento estrito do cálculo do montante 

global dos fundos municipais e respectiva distribuição pelos municípios, propiciando-se o aumento das 

transferências de verbas para as autarquias locais. No entanto, para 2006, a Proposta de Lei do Orçamento 

do Estado não traz notícias agradáveis, uma vez que não é cumprida a Lei das Finanças Locais, recebendo os 

municípios um montante igual ao percebido em 2005, agravado pelo facto das despesas com pessoal serem 

agravadas administrativamente. 

 

No que se relaciona com o endividamento municipal, cumpre salientar que têm sido introduzidas limitações 

ao endividamento municipal as quais no essencial têm procurado assegurar que, com algumas excepções, o 

montante global do endividamento dos municípios tenha um saldo de crescimento zero.  

 

Foi também neste período que foi publicada a legislação que propicia a instituição de novas formas de 

cooperação intermunicipal – aspecto que referimos atrás como marcante deste período - com a possibilidade 

de criação das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. As Leis n.ºs 10/2003 e 11/2003, de 

13 de Maio, consagraram novas possibilidades de agregação e cooperação intermunicipal, tendo a ANMP 

participado e acompanhado de perto tal processo. 

 

Não se revendo a ANMP, em toda a sua extensão, na legislação que foi publicada, defende-se no entanto que 

faz todo o sentido constituir, pela via da promoção da agregação voluntária de municípios, estruturas supra-

municipais de razoável dimensão, um novo patamar de organização territorial entre os municípios e o Estado, 

capazes de constituir uma plataforma de descentralização de novas atribuições, que não cabem na escala 

municipal. 

 

O contrário, defendeu a ANMP, seria condenar o país à persistência da centralização existente. Não obstante 

Portugal continuar a ser o país mais centralista da Europa, muito pouco se tendo avançado na transferência 
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de atribuições e competências para os municípios e freguesias. A Administração Pública continua eivada de 

enormes cargas burocráticas, assinalando-se a existência de custos de contexto anticompetitivos, de 

natureza diversa, como os custos de tempo, os custos administrativos, os custos fiscais ou parafiscais e os 

custos de comportamento ou aptidão. 

 

Esta é uma situação que em definitivo deve ser ultrapassada, no quadro do preceituado na Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro – Lei Quadro de Transferência de Atribuições e Competências para os Municípios. Nada 

transferindo esta lei sem ulterior mediação legislativa, e consignando-se um prazo de 4 anos para serem 

publicados os diplomas regulamentares, a verdade é que muito pouco foi feito. 

 

O XIII Congresso da ANMP debruçou-se de forma intensa sobre o processo de descentralização 

administrativa, tendo elegido como principal linha de actuação o processo de regulamentação das 

competências autárquicas. Esta matéria consumiu grande parte dos esforços e da atenção dos órgãos da 

ANMP durante a primeira parte do mandato, designadamente do seu Conselho Directivo. 

 

No entanto, e não obstante os estudos desenvolvidos e os pareceres realizados que serviram de suporte às 

posições defendidas pela ANMP na defesa intransigente dos interesses do Poder Local, das autarquias locais 

e das populações que estas representam, não foi possível ir mais além do que o início do processo. Salienta-

se, no entanto, a concretização do processo iniciado no ano de 2000, com a transferência para os órgãos 

municipais de algumas competências que residiam na Administração Central. 

 

Foi um mero início, um primeiro passo, que a ANMP quer e está pronta para prosseguir, tendo por 

enquadramento, sempre, os objectivos de ordenar e consolidar competências anteriormente transferidas de 

forma avulsa e descoordenada e, ao mesmo tempo, regulamentar novas competências e estabelecer os 

mecanismos viabilizadores de uma gestão integrada das responsabilidades assumidas. 

 

Verifica-se, no entanto, que o processo parou, parecendo que a temática da descentralização administrativa 

não passa de um exercício de retórica dos responsáveis políticos. 

 

Neste período a ANMP empenhou-se também no processo que originou a Reforma da Tributação do 

Património Imobiliário. O processo teve o seu começo com as Conferências promovidas pela ANMP sobre 

Tributação do Património Imobiliário, fórum em que foram debatidas as questões mais relevantes relativas a 



Relatório de Actividades da ANMP 

 

tal temática. De tal encontro resultou um caminho a seguir bem como um conjunto de ideias precisas sobre o 

conteúdo da futura reforma. 

 

Há longo tempo que a ANMP advertia para a indispensabilidade de ser levada a efeito uma reforma da 

Tributação do Património Imobiliário, uma vez que existia uma distribuição irregular da carga tributária, em 

que um escasso número de contribuintes suportava a maior parte da receita, o que gerava iniquidades 

insuportáveis para os cidadãos. 

 

Fruto também de intervenções da ANMP foi possível encontrar soluções para o problema da descida das 

taxas da Sisa, com o ressarcimento dos municípios no caso de se comprovar o decréscimo de receitas, bem 

como com o regime excepcional de pagamento de dívidas fiscais (Decreto-Lei n.º 284-A/2002), em que a 

interferência da ANMP permitiu que aos municípios fossem consignadas parte das receitas cobradas ao abrigo 

de tal regime excepcional. 

 

De enorme relevo é também a matéria relativa à cobrança pelos municípios dos impostos que constituem 

receita municipal. A ANMP promoveu a realização de um estudo para a implementação dum modelo para a 

cobrança dos impostos locais em Portugal, uma vez que o sistema actualmente em vigor está longe de 

garantir a eficiência da cobrança e a justiça fiscal. As alterações ao sistema vigente não só são necessárias 

como indispensáveis, uma vez que o desconhecimento atempado dos montantes cobrados e o não 

cumprimento dos prazos de transferência impossibilita os municípios de efectuar uma gestão de tesouraria 

eficaz e eficiente. 

 

Em resultado do estudo efectuado, foram introduzidas nas Leis do Orçamento do Estado para 2004 e para 

2005 autorizações legislativas que possibilitavam que o Governo regulamente os poderes tributários dos 

municípios relativamente aos impostos a cuja receita tenham direito. Infelizmente, tais autorizações 

legislativas não foram utilizadas. 

 

A ANMP promoveu também a elaboração de estudos, por entidades de prestígio, sobre diversas temáticas de 

inquestionável relevo para as autarquias locais que se revelarão de particular importância para a 

fundamentação das políticas a prosseguir em termos futuros. Desde logo: 

 

• Estudo para a implementação dum modelo para a cobrança dos impostos locais em Portugal; 

• Estudo relativo a um Modelo Estratégico para a Gestão Municipal e Intermunicipal; 
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• Estudo sobre parcerias público-privadas; 

• Estudo relativo à simplificação administrativa dos actos praticados pelas Câmaras Municipais em 

áreas fulcrais para o munícipe e agentes económicos – Projectos Munícipe Mais e Investidor Mais. 

 

A ANMP continuou a promover, periodicamente, a realização de iniciativas de debate sobre temas 

diversificados da gestão autárquica, com objectivos essencialmente informativos e de troca de experiências, 

bem como de natureza formativa, com a participação de eleitos locais, dirigentes da administração municipal, 

quadros técnicos e outros funcionários autárquicos, bem como outros convidados que, pela sua 

especialização ou experiência, contribuíram para o êxito de tais iniciativas. 

 

Ao nível da produção legislativa e no seu relacionamento com os órgãos de soberania com poderes 

legislativos, a ANMP emitiu parecer sobre muitos diplomas legais e regulamentares, tentando sempre esta 

Associação encontrar e possibilitar soluções para problemas correntes e de fundo e abrindo caminhos à 

consensualização de soluções. A título de mero exemplo, a ANMP emitiu, entre outros, pareceres sobre: 

• Transferência de competências na área da educação; 

• Transferência de competências na área do desporto; 

• Transferências de competências na área da economia; 

• Transferências de competências dos Governos Civis; 

• Projectos de diplomas sobre Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais; 

• Regime jurídico relativo ao procedimento para a emissão de licença, instalação, exploração, 

encerramento e manutenção de aterros destinados à deposição de resíduos; 

• Condições de acesso e permanência nas actividades de empreiteiro de obras públicas e industrial de 

construção civil; 

• Estatuto do mecenato; 

• Legislação sobre Bombeiros; 

• Bases da protecção civil; 

• Alterações à Lei do Ruído; 

• Instalação e funcionamento das infra-estruturas de suporte de telecomunicações; 

• Convenção Luso-Espanhola sobre Cooperação Transfronteiriça entre Instâncias e Entidades 

Territoriais; 

• Agência Portuguesa para o Investimento (API); 

• Autoridades Metropolitanas de Transportes; 

• Transporte colectivo de crianças; 
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• Instalação e funcionamento dos empreendimentos turísticos; 

• Licenciamento industrial; 

• Criação das CCDR; 

• Reforma da Tributação do Património Imobiliário; 

• Sociedades de Reabilitação Urbana; 

• Código da Estrada; 

• Alargamento da elegibilidade aos consumidores de energia eléctrica em baixa tensão; 

• Autoridades Metropolitanas de Transporte de Lisboa e Porto; 

• Regime Jurídico do Arrendamento Urbano; 

• Estatuto do Pessoal Dirigente; 

• Lei Eleitoral para os órgãos das Autarquias Locais; 

• Limitação dos Mandatos; 

• Recursos hídricos;  

• Reestruturação do Sector das Águas; 

• Organização e Funcionamento de Estabelecimentos Termais; 

• Avaliação de Impacto Ambiental; 

• Lei de Bases do Ambiente. 

 

O peso institucional da ANMP foi consolidado, sendo um parceiro imprescindível perante os Órgãos de 

Soberania. Os cerca de 300 representantes indicados junto dos mais diversos órgãos e entidades são uma 

manifestação clara da intervenção e da representatividade alcançada pela ANMP, sem paralelo em qualquer 

outra instituição não governamental em Portugal. 

 

Este documento não pretende ser exaustivo nem abarcar, com minúcia, o trabalho desenvolvido pela ANMP. 

Procura, no entanto, sintetizar a sua intervenção neste período de tempo de trabalho intenso, numa 

permanente actualização de uma vasta agenda de assuntos pendentes e em curso. 

 

É a esse trabalho a que se passa seguidamente. 

 

2. ACÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ANMP 

2.1 Durante o período em apreço a ANMP organizou e desenvolveu importantes iniciativas de carácter 

institucional, de que merecem particular destaque: 
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• XIII Congresso da ANMP, Pavilhão Atlântico, Lisboa 12 e 13 de Abril de 2002 – 935 Delegados; 

• Encontro Nacional de Autarcas, Centro Nacional de Exposições de Santarém, 11 de Novembro de 

2003 – cerca de 4000 participantes; 

• XIV Congresso, TECNOPOLO, Funchal, 2 e 3 de Abril de 2004 – 854 Delegados; 

• Aniversário da ANMP – vigésimo aniversário da sua fundação – 20 de Maio de 2005, com 

lançamento da primeira pedra do monumento ao Poder Local. 

2.2 Para além destas iniciativas de enorme relevo, a ANMP manteve a prática de promoção periódica de 

iniciativas e de debates sobre temas diversificados de gestão autárquica. Destas iniciativas, salientam-se: 

 

• Seminário sobre Parques Eólicos - Lamego; 

• Conferências sobre Tributação do Património Imobiliário - Lisboa; 

• Apresentação da Proposta de Lei sobre a Reforma da Tributação do Património - Viseu, Braga e 

Palmela; 

• Conferência sobre o Papel das Autoridades Locais e Regionais na Prevenção das Manifestações 

Desportivas e, nomeadamente, nos Jogos de Futebol; 

• Conferência - Ordenamento do Território e Revisão dos PDM – Figueira da Foz; 

• Apresentação e discussão dos diplomas relativos ao Sistema de Apoio às Artes de Espectáculo 

Contemporâneas – Tondela, Montemor-o-Novo e Guimarães; 

• Seminário -  Avaliação do Código das Expropriações - Leiria; 

• Jornada - Património Etnográfico Museus e Desenvolvimento – Vila Verde; 

• Conferências – Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais – Évora; 

• Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)  - Sessões de informação e esclarecimento - Lousada, 

Coimbra, Moita; 

• Caracterização Geral dos Municípios em matéria de turismo; 

• Exposição “Nós e o Mar”; 

• Seminário a Pesca como Factor de Desenvolvimento; 

• Pesca Artesanal: importância local e especificidades; 

• Projecto Propesca Século XXI: Diversificação Sócio-Económica dos Territórios Dependentes da 

Pesca; 

• Impactos sociais no sector das pescas; 

• Festa dos Museus; 

• Seminário Autarquias e Museus; 
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• Seminário Actuação em Emergência no caso de Sismos ou de outras Calamidades -  Benavente; 

• Seminário Simplificação de Circuitos e Qualidade nos Serviços Municipais - Oliveira de Azeméis; 

• Estudo Sobre o Poder de Compra Concelhio  - Sessão de Informação e Debate  - Coimbra; 

• Encontros sobre Novos Programas de Realojamento e de Reabilitação Urbana - Matosinhos e Vila 

Franca de Xira; 

• Acções Descentralizadas sobre Educação; 

• Acções de Informação para Eleitos Locais e técnicos municipais. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE MAIS RELEVANTE QUE FOI DESENVOLVIDA. 

A principal esfera de acção da ANMP continua a residir na intervenção junto do Governo, da Assembleia da 

República e dos serviços da Administração Central, no sentido de melhor adequar as políticas e 

consequentemente a legislação e a regulamentação às necessidades das autarquias locais e das populações. 

Neste âmbito, cumpre salientar alguns domínios, particularizando de seguida alguns deles. São temáticas 

relativamente às quais a ANMP formulou propostas diversas ao Governo, e de que referiremos somente o seu 

título: 

• Finanças Locais: revisão da Lei das Finanças Locais e regulamentação dos poderes tributários dos 

Municípios; 

• Liquidação e Cobrança pelos Municípios dos Impostos que constituem receita municipal; 

• Imposto sobre Veículos; 

• Fundos Comunitários; 

• Assunção de compromissos por parte do Estado; 

• Descentralização administrativa; 

• Contratualização das competências entre a Administração Central e as novas Áreas Metropolitanas, 

Comunidades urbanas e Comunidades Intermunicipais; 

• Alteração da Lei n.º 169/99, com as alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em especial 

do seu artigo 91.º (publicação das deliberações dos órgãos autárquicos e das decisões dos 

respectivos titulares; 

• Carreiras do funcionalismo público: clarificação da qualificação como carreiras horizontais ou 

verticais e criação de novas carreiras – protecção civil; 

• Assistência na doença aos Funcionários – ADSE; 

• Cobrança de juros de mora pela Caixa Geral de Aposentações/Dívidas das autarquias locais; 
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• Regime de funcionamento das juntas médicas; 

• Plano nacional de ordenamento do território; 

• Cartografia e sistemas digitais; 

• Revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (DL 380/99 de 22 de Setembro); 

• Criação da figura dos Planos de Pormenor Estratégicos para conferir aos instrumentos de 

planeamento um carácter mais dinâmico ajustando-os às oportunidades de desenvolvimento; 

• Revisão dos regimes jurídicos da REN e da RAN; 

• Rede Natura 2000 e Áreas Protegidas; 

• Gestão da Orla Costeira; 

• Gestão das Áreas Portuárias; 

• Gestão de praias; 

• Reestruturação do sector das águas; 

• Lei das pedreiras; 

• Lei do ruído; 

• Agenda 21 Local; 

• Energia – Centros produtores de energia; 

• Ocupação do domínio público municipal das empresas com contratos de concessão de gás natural; 

• Licenciamento comercial; 

• Ocupação do Domínio Público Municipal. Taxa Municipal de Direitos de Passagem;  

• Liberalização do mercado de energia eléctrica em Portugal; 

• Acesso à Base de Dados do Registo Automóvel; 

• Revisão do Código das Expropriações; 

• Instalação e abertura de farmácias; 

• Plano Rodoviário Nacional; 

• Regulamentação da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, sobre as bases da política e do regime de 

protecção e valorização do património cultural; 

• Lei-Quadro dos Museus. 

3.1. Transferência de atribuições e competências para os municípios. 

 

3.1.1 Na sequência da publicação da Lei-quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro), o XII Congresso da ANMP aprovou um conjunto de 

condições gerais sem o cumprimento das quais não seria possível avançar com qualquer transferência. 
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Com efeito, as novas atribuições e competências não são transferidas por efeito automático da nova lei. A lei 

estabelece uma mediação necessária, através de diplomas de concretização dessa mesma transferência. 

 

Neste período temporal não foi possível ir mais além do que prosseguir o processo iniciado no ano de 2000, 

com a transferência para os órgãos municipais de algumas competências que residiam na Administração 

Central. 

 

A progressão havida verificou-se em sectores secundários. Salienta-se, mesmo assim, a publicação de alguns 

diplomas com reflexos ao nível do exercício de competências municipais: transferência para as câmaras 

municipais de competências dos governos civis; transferência para as câmaras municipais de competências 

para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos do petróleo e 

instalações de postos de abastecimento de combustíveis; transferência para as câmaras municipais de 

competências para o licenciamento de áreas de serviço que se pretenda instalar na rede viária municipal; 

transferência para as câmaras municipais de competências ao nível da fiscalização dos ascensores; 

transferência para as câmaras municipais de competências no âmbito da elaboração da carta educativa, 

transferindo competências para as Autarquias Locais na área da educação. 

 

Como atrás referimos, o processo não tem tido quaisquer desenvolvimentos, sendo a descentralização uma 

mera figura de retórica dos responsáveis políticos. 

 

3.1.2. Também algumas modificações consignadas em diplomas legais ao nível das competências municipais 

revelaram uma capacidade suplementar de intervenção dos municípios, tendo-se a ANMP batido por elas. 

Permitimo-nos destacar algumas dessas matérias. 

 

3.1.2.1 O primeiro dos diplomas que importa focar extingue as Comissões de Coordenação Regional (CCR) 

criando as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Sendo certo que este se insere 

mais num processo de desconcentração administrativa do que na descentralização administrativa, a verdade 

é que, atendendo às competências das novas Comissões, ela terá também uma importância fundamental 

para as autarquias locais. 

 

Desde logo com a reconfiguração das competências dos conselhos regionais, pretendendo-se criar autênticos 

fóruns de reflexão das estratégias de desenvolvimento sustentável ao nível de cada região, dotando-os de 
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poderes de intervenção efectiva nos processos de decisão e acompanhamento das políticas públicas nas 

áreas do desenvolvimento regional e local, ordenamento do território e ambiente.  

 

Por outro lado, na versão inicial do diploma aprovado, os Conselhos Regionais que apresentavam ao Governo 

a proposta de nomeação dos presidentes das CCDR. Lamentavelmente a norma em causa foi alterada, 

deixando os municípios de ter qualquer influência em tal nomeação, tendo a ANMP discordado em absoluto 

das modificações introduzidas. 

 

3.1.2.2 Ao nível da gestão das áreas protegidas a nomeação da comissão directiva carecia de parecer prévio 

vinculativo das câmaras municipais com jurisdição na área, situação que mais uma vez foi alterada com o 

desacordo da ANMP. 

 

3.1.2.3 Também ao nível do Regulamento Geral do Ruído (RGR) e para o exercício das respectivas 

competências o Governo prestará às Câmaras Municipais colaboração na formação e apoiá-las-á técnica e 

financeiramente, na sequência das exigências da ANMP. 

 

3.2. Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais 

 

A ANMP acompanhou de perto o processo de discussão e aprovação da legislação que propicia a instituição 

de novas formas de cooperação intermunicipal com a possibilidade de criação das áreas metropolitanas e das 

comunidades intermunicipais. As Leis n.ºs 10/2003 e 11/2003, de 13 de Maio, consagraram novas 

possibilidades de agregação e cooperação intermunicipal. 

 

Os desafios que se colocam hoje às regiões exigem respostas integradas, articuladas e participadas. A 

evolução tecnológica, a perspectiva de desenvolvimento centrada na formação e capacitação dos agentes 

locais, o reforço do planeamento estratégico, a procura da coesão territorial, a transversalidade das questões 

ambientais e todo o contexto de globalização, tornam mais complexa a gestão do território. 

 

No contexto nacional, o peso das regiões e dos municípios tem vindo a aumentar de acordo com o princípio 

da subsidiariedade, havendo um aproximar da gestão e da administração às realidades locais. A consciência 

de que uma gestão conjunta de determinadas competências pode trazer vantagens económicas e em termos 

de eficiência, resultou na crescente importância das associações de municípios, que são hoje agentes 

fundamentais na gestão do território. Num contexto de modernização administrativa, numa procura de maior 
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eficácia e eficiência das instituições, tornava-se clara a necessidade de desenvolver um novo modelo de 

organização territorial.  

 

Sendo objectivos da legislação a promoção e o aprofundamento de relações de complementaridade e de 

solidariedade entre municípios territorialmente contíguos, a ANMP defendeu a criação de tais instituições, que 

deveriam constituir-se, sempre, com base na adesão voluntária de municípios. 

 

Não se revendo a ANMP, em toda a sua extensão, na legislação que foi publicada, defende-se no entanto que 

faz todo o sentido constituir, pela via da promoção da agregação voluntária de municípios, estruturas supra-

municipais de razoável dimensão, um novo patamar de organização territorial entre os municípios e o Estado, 

capazes de constituir uma plataforma de descentralização de novas atribuições, que não cabem na escala 

municipal. 

 

Também a este nível as expectativas colocadas pelos municípios não têm tido quaisquer desenvolvimentos, 

fruto da inoperância do Poder Central. 

 

3.3. Finanças Locais 

 

Fruto da intervenção da ANMP, aquando da descida das taxas da Sisa, foi possível encontrar-se um 

mecanismo que propiciou, caso existisse quebra de receitas dos municípios, que estes fossem ressarcidos. 

 

O mesmo aconteceu com o regime excepcional de pagamento de dívidas fiscais (Decreto-Lei n.º 284-

A/2002), em que a interferência da ANMP permitiu que aos municípios fossem consignadas parte das receitas 

cobradas ao abrigo de tal regime excepcional. 

 

No que à tributação do património imobiliário diz respeito, a ANMP tinha referido a indispensabilidade de ser 

levada a efeito uma reforma da Tributação do Património Imobiliário, consubstanciada na alteração impostos 

sobre sucessões e doações, a contribuição autárquica e a sisa, cuja aplicação gerava, cada ano que passava, 

um agravamento das injustiças com que os cidadãos se debatiam. 

 

Com efeito, a ANMP alertou inúmeras vezes para a distribuição irregular da carga tributária, em que um 

escasso número de contribuintes suportava a maior parte da receita, para a desactualização progressiva do 

valor patrimonial dos imóveis mais antigos, a par de uma nova actualização nos imóveis mais novos, 
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penalizando fortemente as famílias que mais recentemente adquiriram casa de habitação. Taxas demasiado 

elevadas para imóveis com valores actualizados bem como uma ausência de regras objectivas para avaliar os 

imóveis, traduzia uma grande discricionariedade e subjectivismo das avaliações.  

 

A legislação publicada é susceptível de alcançar grandes objectivos, também eles salientados pela ANMP, 

como sejam: maior justiça fiscal e combate à fraude e evasão fiscal; redução significativa de taxas; alteração 

substancial da incidência dos novos impostos que substituirão a contribuição autárquica e a sisa; eliminação 

do imposto sobre sucessões e doações.  

 

Salienta-se também a intervenção fundamental da ANMP no que respeita ao endividamento municipal, com 

as restrições ao crédito por parte das autarquias locais. Com efeito, desde 2002 que os municípios foram 

confrontados com limitações cada vez maiores ao crédito, tendo o trabalho desenvolvido por esta Associação 

sido fundamental para que fossem consagradas excepções. Desde logo no que se reporta ao financiamento 

para projectos de habitação social, aos projectos co-financiados por fundos comunitários e o alargamento do 

leque de tipologias consideradas. 

 

3.4. Estudos elaborados 

 

Tendo em vista a fundamentação das políticas a desenvolver e prosseguir pela ANMP, e para a sua melhor 

fundamentação, a ANMP promoveu também a elaboração de estudos, por entidades de prestígio, sobre 

diversas temáticas de inquestionável relevo para as autarquias locais. 

 

3.4.1. Implementação dum modelo para a cobrança dos impostos locais em Portugal 

 

O primeiro desses estudos consistiu na implementação dum modelo para a cobrança dos impostos locais em 

Portugal. É sabido que as receitas de impostos locais constituem uma importante fonte do financiamento 

municipal. No entanto, os municípios, dispondo embora de alguns poderes tributários, não dispõem de 

competências ao nível das operações que integram a actividade administrativa dos tributos e só muito 

tenuamente intervêm na modelação das suas receitas tributárias. 

 

Para além disso, e como a ANMP tem repetido muitas vezes, o sistema de gestão tributária em vigor mostra-

se longe de garantir a eficiência da cobrança e a justiça fiscal. A manutenção do estado de coisas actual põe 

em causa a própria prestação dos serviços públicos. 



Relatório de Actividades da ANMP 

 

 

Por isso, a ANMP defendeu que as alterações ao sistema em vigor não só são necessárias como 

indispensáveis, e que essas alterações passam, desde logo, por alterações de procedimentos e pela aceitação 

da transferência para os municípios de vários poderes tributários. 

 

3.4.2. Modelo Estratégico para a Gestão Municipal e Intermunicipal 

 

A ANMP promoveu também a realização de um estudo relativo a um Modelo Estratégico para a Gestão 

Municipal e Intermunicipal. Teve-se como objectivo a compreensão de toda a amplitude da esfera autárquica, 

de modo a que, com base na actual situação, sejam definidas linhas estratégicas de gestão que deverão 

nortear a administração autárquica nos próximos anos. 

 

A inexistência de dados fiáveis ao nível do contributo social das autarquias locais, do investimento e despesa, 

das suas receitas e do emprego que geram é um problema com o qual a ANMP se tem debatido e que se 

pretende ver ultrapassado. 

 

A ANMP tem como fundamental a assunção de orientações estratégicas que permitam a definição de 

medidas globais que permitam a obtenção de sinergias a diversos níveis, quer entre as autarquias, quer entre 

esta e a Administração Central; o levantamento das carências ao nível da formação do pessoal, de forma a 

viabilizar as orientações estratégicas definidas; por fim, o rastreio das principais deficiências na estrutura 

organizacional das autarquias locais, para que se possam fazer recomendações de medidas de reorganização. 

 

3.4.3. Parcerias Público-Privadas. 

 

O desenvolvimento de novas formas de associação entre  organismos públicos – desde logo os municípios – 

e entidades privadas, com a partilha das responsabilidades nos investimento e nos consequentes retornos, de 

modo a maximizar e potenciar as vantagens fundamentais que cada parte procura obter pelo seu 

envolvimento num dado projecto, levou a ANMP a promover a realização de um Estudo sobre Parcerias 

Público-Privadas. 

 

Considerando as cada vez maiores necessidades de investimento que as autarquias portuguesas enfrentam 

no sentido de garantir um mais alargado leque de valências infra-estruturais, culturais e de lazer que 

contribuam para uma maior qualidade de vida dos cidadãos, tem a ANMP como premente o estudo de novas 
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e mais eficientes formas de associação entre entidades públicas e organismos privados que potenciem os 

objectivos de ambos, naturalmente distintos em diversas vertentes, mas complementassem outras, de forma 

a conseguir concretizar esses objectivos de forma vantajosa, tanto em termos de custos e de prazos mas, e 

muito particularmente, na partilha de riscos e benefícios e congregação das experiências e conhecimentos de 

ambas as partes. 

 

Pretende a ANMP apresentar aos municípios os modelos mais correntes de parcerias público-privadas (PPP), 

desenvolver uma estrutura que permita identificar, avaliar e implementar potenciais, desenvolver um plano 

de implementação de tais projectos bem como definir critérios de avaliação que permitam escolher o parceiro 

privado de acordo com os objectivos definidos. 

 

3.4.4. Desburocratização e Simplificação Administrativas. Projecto Munícipe Mais; Projecto 

Investidor Mais. 

 

A burocratização dos procedimentos administrativos constitui o maior bloqueio a uma prestação de serviços 

célere e de qualidade por parte das autarquias locais, inviabilizando, muitas vezes, que as pretensões dos 

cidadãos em geral fiquem concluídas em tempo útil. 

 

A fim de se darem passos decisivos nesta matéria, a ANMP providenciou a elaboração de um estudo que 

identifique os constrangimentos dos circuitos e procedimentos em áreas fulcrais para o munícipe e agentes 

económicos e aponte propostas de simplificação conducentes a uma maior eficiência para os serviços 

prestados pelas Câmaras Municipais. 

 

Pretende a ANMP que seja possível, desta forma, equacionar novas políticas e sejam minorados ou 

eliminados custos de contexto. 

 

3.5. Energia 

 

Foram publicadas as Portarias 437/2001, de 28 de Abril e 454/2001, de 5 de Maio, que consubstanciam o 

acordo a que se chegou com a concessionária da distribuição de energia eléctrica em baixa tensão, depois de 

um moroso e delicado processo negocial, que mereceu da ANMP um empenhamento total, e que constitui 

uma base de negociação para os municípios. Desse processo negocial resultam mais-valias para os 
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municípios, salientando-se, um reforço da capacidade de intervenção das câmaras municipais e 

contrapartidas financeiras relevantes. 

 

Face a problemas surgidos, quer com o cumprimento do estabelecido na legislação em causa, quer com a 

qualidade de serviço, a ANMP reuniu muitas vezes com o Conselho de Administração da EDP, tendo em vista 

a resolução dos problemas surgidos. 

 

Salienta-se também o facto de, sob instância da ANMP, a EDP ter reunido com todos os municípios do 

continente, tendo em vista a audição das Câmaras Municipais sobre os problemas com que se debatiam e a 

apresentação do seu plano de investimentos para as zonas em causa. 

 

A ANMP acompanhou também a criação do Mercado Ibérico da Electricidade, tendo emitido parecer sobre 

vários diplomas legais relativos a tal problemática. Desde logo aquele que alarga a elegibilidade dos 

consumidores de energia eléctrica, propiciando-se que mais consumidores possam ter liberdade de escolha 

no comercializador de energia. 

 

Defendeu-se, sempre, em todo este processo, o direito originário dos municípios à distribuição de energia 

eléctrica em baixa tensão, o carácter inalienável de tal direito e, pelo menos, a manutenção dos níveis de 

rendas que os municípios actualmente percebem. 

 

A ANMP desenvolveu também um trabalho de enorme relevância no sentido de ser alterado o Decreto-Lei n.º 

424/83, de 6 de Dezembro, diploma que consagra o pagamento de uma renda anual aos municípios cuja 

circunscrição seja atingida por zonas de influência de centros produtores de energia. 

 

Com efeito, vários municípios têm instaladas no seu território albufeiras que procedem à exploração de 

recursos hidroeléctricos neles existentes. Tais centros de produção hidroeléctrica afectam a economia das 

autarquias locais em que estão instalados. 

 

Verifica-se, no entanto, uma total desadequação e iniquidade do regime legal vigente desde 1983, que tem 

conduzido a que os municípios não sejam convenientemente ressarcidos. Importava, por isso, assegurar uma 

maior justeza e equilíbrio, consignando-se uma solução mais adequada e consistente, e que assegure aos 

municípios a percepção de rendas mais justas. 
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A ANMP e a Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade (CPPE) elaboraram e acordaram os 

princípios fundamentais duma proposta que se traduz numa melhoria significativa das prestações devidas aos 

municípios. Tal trabalho foi apresentado aos sucessivos Governos, insistindo-se na necessidade da aprovação 

e publicação da nova legislação. 

 

Salienta-se também a intervenção da ANMP no que concerne às tarifas aplicáveis à iluminação pública (IP). 

Consideravam-se desajustadas e desadequadas as evoluções registadas para a tarifa de IP, circunstância que 

conduzia a um acréscimo de custos suportados pelas Câmaras Municipais. Esta conclusão resultava da 

comparação entre a aplicação da tarifa de IP aos consumos de IP e a que resultaria da aplicação de uma 

tarifa bi-horária. 

 

Por isso, e tendo em conta as propostas da ANMP, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

desenvolveu os estudos necessários, considerando ser necessário introduzir alterações à situação em vigor, 

tendo para o efeito estabelecido uma regra de facturação para consumos de IP baseada na tarifa bi-horária. 

Tal significou uma redução de cerca de 18% nos custos que os municípios suportavam com a iluminação 

pública. 

 

3.6. Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente 

 

A ANMP durante este período acompanhou e participou nas discussões mais relevantes relativas a esta 

matéria. 

 

Desde logo, a ANMP realizou uma conferência subordinada ao tema “Ordenamento do Território e Revisão 

dos PDM”. Tal debate teve por base os seguintes pressupostos: o alcançar de um eficaz e correcto 

planeamento do território; de um planeamento que não coarcte, antes propicie progresso aos portugueses; 

de um quadro legal que viabilize procedimentos eficazes e dinâmicos com responsabilização de todos os 

intervenientes. 

 

Considerando a ANMP que uma sociedade moderna e desenvolvida não prescinde de um sofisticado e 

complexo sistema de planeamento integrado do território e que este processo tem reflexos nas expectativas 

de todos os cidadãos, enquanto habitantes, proprietários de terrenos, empresários, e no desempenho das 

instituições em geral, sejam públicas ou privadas, defende-se, no entanto, alterações qualitativas que 

aperfeiçoem e possam responder às necessidades do desenvolvimento socio-económico do País. 
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Da conferência saíram importantes contributos para uma reforma da política de ordenamento do território, 

defendendo a ANMP a execução do Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território - que não é a 

soma de 308 parcelas - enquanto instrumento que deve promover a correcta integração entre os níveis local, 

regional e nacional definindo regras claras, coerentes e democráticas de gestão de todo o território nacional. 

 

Reclamou a ANMP a alteração de todo processo de revisão dos PDM e a adopção de mecanismos de 

flexibilidade, por forma a adequar qualquer revisão à realidade e à função essencial dum Plano - planear para 

desenvolver - permitindo acolher novas soluções de desenvolvimento e de manifesto interesse municipal bem 

como a agilização de meios e procedimentos administrativos, encurtamento da cadeia de competências, de 

prazos e criação de instrumentos de planeamento de carácter simplificado, com vista a alcançarem-se soluções 

de planeamento em tempo útil, de modo a evitarem-se delongas administrativas e sobrecargas burocráticas 

inaceitáveis. 

 

Por outro lado, a experiência acumulada com base na aplicação dos diversos instrumentos de gestão 

territorial existentes vem demonstrando que as dificuldades de coordenação entre os vários âmbitos de 

intervenção no sistema extravasam aquelas que se verificam no quadro estrito de um qualquer desses 

âmbitos. Ou seja, os conflitos, os equívocos, os constrangimentos são, em princípio, potenciados pelo 

cruzamento entre as perspectivas de instâncias administrativas diversas no que elas traduzem de 

prossecução de interesses públicos também diversos – assim, as tensões avultam, sobretudo, nas relações 

municipal/regional ou municipal/nacional. 

 

Estando em causa, como tantas vezes acontece, iniciativas de planeamento destinadas a sustentar 

investimentos estratégicos para o desenvolvimento local e/ou regional, frequentemente decisivos numa 

perspectiva mais global de progresso do próprio País, importa, pois, no entendimento da ANMP, corrigir a 

situação e criar condições para que se possa, com base numa concertação de interesses públicos e numa 

adequada concatenação de intervenções administrativas, levar a níveis mais consequentes e operatórios a 

dinâmica da contra-corrente. 

 

Por isso, e para permitir que em Portugal sejam aproveitados todos os investimentos de relevância, a ANMP 

propôs ao Governo a criação da figura dos Planos de Pormenor Estratégicos, a desenvolver a partir da 

iniciativa de um ou mais municípios, com base num programa de objectivos pré-definido. Estes novos Planos 

de Pormenor Estratégicos, quando envolvam opções de ocupação e uso do território diversas daquelas que 
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decorreriam do disposto em quaisquer instrumentos de gestão territorial, servidões administrativas ou 

restrições de utilidade pública em vigor, têm o alcance de alterar, na parte conflituante, esses outros 

instrumentos, ouvidas as entidades administrativas a quem esteja cometida a competência para a tutela dos 

interesses em presença. 

 

Ao nível da Reserva Ecológica Nacional a ANMP advogou também um reforço da participação das autarquias 

locais, nomeadamente no que concerne a novas delimitações da REN, o que foi consignado por via 

legislativa. 

 

Ao nível do Regulamento Geral do Ruído (RGR) e para o exercício das respectivas competências, a ANMP 

reivindicou junto do Governo uma alteração do respectivo diploma legal. Fruto das alterações introduzidas a 

instância da ANMP, o diploma prescreve que o Governo prestará às Câmaras Municipais colaboração na 

formação e apoiá-las-á técnica e financeiramente. 

 

Também sob instância da ANMP, muitos municípios subscreveram a Carta de Alborg, relativa à 

implementação da Agenda 21 Local, sendo Portugal, neste momento, um dos países que maior número de 

subscritores tem. 

 

3.7. Educação 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, a ANMP viu consagradas algumas propostas 

aprovadas em Congresso. Este diploma permitiu às Câmaras Municipais criar os Conselhos Municipais de 

Educação – instâncias de debate entre os parceiros locais de educação. 

 

Igualmente, o referido diploma estabeleceu as linhas gerais para a elaboração da carta educativa, 

consideradas como a trave mestra do planeamento na área da educação, sempre defendidas pela ANMP. 

 

Para operacionalizar a elaboração das cartas educativas e o acesso ao financiamento para a requalificação do 

parque escolar, foi celebrado um Protocolo com o Ministério da Educação, a que nos referiremos adiante. 

 

Simultaneamente e para se assegurar o fornecimento de uma refeição aos alunos do primeiro ciclo, foi 

estabelecido um acordo com o Ministério da Educação, baseado na repartição de custos entre as autarquias, 

os encarregados de educação e aquele Ministério. 
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3.8. Rede Viária 

 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) sofreu alterações de pormenor, sem um significado estrutural ao nível das 

infra-estruturas básicas do país. Por isso mesmo, a ANMP reivindicou junto do Governo, que já assumiu tal 

propósito, uma alteração profunda ao PRN. 

 

O grande problema que continuava a colocar-se aos Municípios relativamente à desclassificação de estradas, 

mantinha-se no entanto inalterado, continuando a prática do aliciamento pontual das autarquias, procurando, 

e nalguns casos conseguindo, obter transferências em condições altamente desfavoráveis e gravosas para os 

municípios. 

 

Foi possível estabelecer um acordo com o Governo que permitia a resolução do problema: um Protocolo 

entre a ANMP e o Governo, relativo à Desclassificação de Estradas, que dispunha que até que se consigne a 

regulamentação da transferência das atribuições e competências para os Municípios no âmbito do 

estabelecido na Lei 159/99 e no Plano Rodoviário Nacional, a desclassificação das estradas das redes 

nacional e regional para a rede municipal constaria de “protocolo de desclassificação”, a celebrar entre o IEP 

e o Município respectivo. Aquando da transferência, a via a desclassificar teria de estar em óptimo estado de 

conservação, estado esse equivalente ao que se verificava aquando da sua construção ou grande reparação. 

 

Previa-se também uma componente financeira, no valor de 5000 EUROS anuais, por cada quilómetro de 

estrada, destinados à sua conservação e reabilitação, sendo este valor anualmente actualizável, tendo por 

referência o valor da inflação verificada no ano anterior.  

 

Verificou-se, no entanto, o incumprimento do Protocolo por parte do Governo, continuando-se, assim, a 

arrastar o problema sem qualquer solução equitativa. Por outro lado, a atitude tomada pelos municípios não 

tem sido a melhor, equacionada esta em termos globais, porque aceitam a desclassificação de estradas sem 

que se mostrem reunidas as condições mínimas para tal. Algumas autarquias chegam mesmo a compelir a 

Estradas de Portugal- E.P.E., assinar tais Protocolos. 

 

Outro assunto em que a ANMP se empenhou profundamente na sua resolução tem a ver os encargos 

advenientes quer do fornecimento de energia eléctrica nas estradas nacionais, designadamente ao nível da 
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sinalização luminosa, quer da manutenção e reparação dessas instalações, que eram tradicionalmente 

suportados pelas Câmaras Municipais. 

 

Esta situação, no entender da ANMP, carece de justificação, uma vez que tratando-se de estradas que não 

estão sob jurisdição municipal, deveria ser o Instituto de Estradas de Portugal (IEP) a suportar os custos 

advenientes do fornecimento de energia eléctrica e da manutenção e reparação das instalações de 

sinalização luminosa. 

 

A ANMP, em conversações com aquele Instituto, conseguiu que fosse definida como responsabilidade do 

Instituto o pagamento dos custos do fornecimento de energia eléctrica, designadamente aos semáforos, em 

vias que estejam fora da jurisdição municipal (salvo dentro dos aglomerados urbanos). Também os encargos 

resultantes da manutenção e reparação daquelas instalações de sinalização luminosa serão responsabilidade 

do IEP. 

 

3.9. Protecção Civil  

 

A matéria relativa à protecção civil e os problemas relacionados com a falta de clareza da regulamentação foi 

já por diversas vezes denunciada e alertada pela ANMP, tendo igualmente sido formuladas propostas aos 

diversos Governos. 

 

No entanto, os acontecimentos dos últimos Verões, com as catástrofes ocorridas na sequência dos incêndios, 

exigem que se repense todo o processo relativo à protecção civil. 

 

No âmbito da sua contribuição para o Livro Branco da Protecção Civil a ANMP tornou a salientar as 

deficiências do sistema e a necessidade de mudança na atitude, por parte dos responsáveis da Administração 

Central e do Governo, alteração sem a qual a ANMP não aceitará quaisquer outras competências, neste 

âmbito. 

 

Relembrou-se que a legislação que veio cometer responsabilidades aos municípios em matéria de protecção 

civil, foi publicada sem que fossem tomadas quaisquer medidas para dotar cada autarquia dos meios 

necessários para o exercício das novas competências, facto que obriga a que seja reequacionada toda esta 

temática. 
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O mesmo aconteceu com a publicação do Decreto-Lei n.º 156/2004 que, ao cometer novas responsabilidades 

aos municípios, não transferiu os adequados meios financeiros. Pretendeu-se obviar tal situação com a 

celebração de um Protocolo com o Ministério da Agricultura que garantisse o acesso ao Programa Agris ou a 

qualquer outro, caso o primeiro se viesse a mostrar insuficiente. 

 

Simultaneamente este mesmo Protocolo consignou uma comparticipação financeira para a constituição e 

funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais. 

 

Verifica-se, no entanto, que o Protocolo tem sido desprezado, existindo uma desresponsabilização do Estado 

e o empurrar de responsabilidades para os municípios, o que de forma alguma aceitaremos. 

 

A ANMP continua a referir a necessidade de serem adoptadas medidas que passam pela definição dos 

serviços municipais de protecção civil, das competências dos agentes da protecção civil, com especial relevo 

para os bombeiros, na articulação dos diversos níveis de acção, na intervenção na floresta e no 

financiamento. 

 

Paralelamente formularam-se propostas de criação das carreiras de protecção civil para a Administração 

Local. 

 

3.10. Situação de SECA em 2005 

 

Nos termos da Resolução de Conselho de Ministros nº 83/2005 de 19 de Abril, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses integrou a Comissão e o Secretariado Técnico para a Seca 2005 competindo-lhe, no 

essencial, proceder quinzenalmente ao levantamento e análise de informação acerca dos cenários que se 

verificavam ao nível do abastecimento de água para consumo humano em cada um dos Municípios de 

Portugal Continental. 

 

Tais dados integraram os relatórios quinzenais de acompanhamento da Seca e permitiram desenvolver 

trabalhos de coordenação e concertação entre as diversas entidades competentes (CCDR´s, INAG, IRAR, 

etc), de modo a instalar condições preventivas e/ou mitigadoras eficazes para fazer face a situações gravosas 

e ao mesmo tempo compatibilizar as diferentes necessidades de usos de água. 
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Quinzenalmente, as situações que se perspectivavam mais preocupantes de acordo com os dados fornecidos 

pelos Municípios, foram objecto de uma avaliação caso a caso em reuniões entre as entidades gestoras e 

organismos da Administração Central com atribuições neste domínio, das quais resultaram as soluções que as 

situações exigiam. 

 

Igualmente a ANMP acompanhou e fez a coordenação, com as entidades competentes (CCDR´s e INAG), dos 

pedidos de apoio técnico e financeiro apresentados pelos Municípios. Nos trabalhos da Comissão para a Seca 

2005 a ANMP focou regular e insistentemente este aspecto evidenciando a necessidade de serem 

desbloqueadas verbas para fazer face aos pedidos de apoio apresentados pelos Municípios. 

 

Se é certo que o apoio técnico foi sendo prestado, o mesmo não se passa em relação ao apoio financeiro 

cujo montante ascende já a mais de 3 milhões de Euros. Tendo em conta que o referido apoio é prestado, na 

maioria dos casos, pelas CCDR´s e INAG, tendo em conta, também, que estes organismos não dispõem dos 

recursos que permitiriam satisfazer as solicitações recebidas (situação que tem vindo a ser exposta nos 

relatórios quinzenais) a ANMP continuou a insistir na disponibilização urgente das verbas que permitissem 

resolver as situações de carência com repercussões ao nível do bem-estar das populações. 

 

Perante os dados obtidos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses reiterou sempre a urgência do 

efectivo cumprimento da alínea c) do nº 5 da RCM 83/2005 que refere "a Comissão para a Seca 2005 deve 

identificar e propor a adopção das iniciativas de índole legislativa e orçamental que se revelem necessárias..." 

e reclamou a criação de uma linha de apoio financeiro aos Municípios que manifestem necessidade de tal 

apoio nos termos da referida RCM. 

 

No âmbito das suas funções, a ANMP chamou atempadamente a atenção das entidades competentes para a 

importância e urgência de uma campanha nacional de sensibilização da população para o uso racional da 

água e, neste espírito, enviou a todos os seus associados sugestões de procedimentos, quer internos quer 

junto das populações, tendo em vista a redução de consumos e a poupança de água. 

 

As propostas concretas apresentadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses ao longo dos 

trabalhos desenvolvidos pela Comissão e Secretariado para a Seca 2005 no período compreendido entre 15 

de Abril e 30 de Setembro, focaram os seguintes aspectos: 
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• Campanha nacional de sensibilização / informação sobre uso e poupança da água: implementação 

de uma campanha nacional com matriz única, com uma mensagem coincidente a transmitir pelas 

diversas entidades aos diversos destinatários. 

• Apoios financeiros aos Municípios para adopção de medidas de mitigação dos efeitos da Seca: 

criação duma linha de crédito e disponibilização de verbas a fundo perdido para a adopção de 

medidas extraordinárias de mitigação dos efeitos da seca; neste âmbito, a ANMP defendeu a 

aplicação do número 7 do artigo 19.º do Orçamento de Estado relativo ao endividamento municipal 

e reclamou a criação de mecanismos expeditos para publicação do despacho necessário à 

declaração de “projectos de relevante interesse público”. 

• Identificação de medidas de apoio a um sistema de solidariedade intermunicipal: identificação de 

todas aquelas medidas que podem ser aplicadas no âmbito de um sistema de solidariedade 

intermunicipal, como por exemplo a identificação de sistemas de abastecimento que poderão vir a 

servir concelhos em situação deficitária. 

 

3.11. Cultura 

 

A ANMP, após levantamento das principais necessidades sentidas pelos municípios, tem vindo a discutir com 

o Governo os termos em que se deverá realizar a formação dos quadros das autarquias, na área cultural. 

 

Salienta-se também, nesta área, a realização da “Festa dos Museus”, evento que contou com a participação 

de mais de 60 museus municipais, para além dos museus nacionais representados através do Instituto 

Português de Museus. Tal iniciativa da ANMP mostrou o interesse dos municípios na conservação do seu 

património e na história das populações que representam. Foi visitada por milhares de pessoas. 

 

3.12. Relações Internacionais 

 

Numa linha de rumo que se tem procurado dinamizar e que o XIII Congresso Nacional sufragou, a ANMP 

intensificou – e pesem alguns constrangimentos como os derivados da supressão e/ou fusão dos Organismos 

do Estado vocacionados para a cooperação descentralizada – as relações políticas, institucionais e de ajuda 

ao desenvolvimento com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, incentivando, também, iniciativas 

municipais em Timor-Leste, sem prejuízo da frente europeia a que, de igual modo, estamos 

indissociavelmente ligados e a que o factor alargamento da União Europeia, em Maio de 2004, impõe e 

justifica uma particular atenção. 
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Num quadro de profundas mutações de diversas matrizes e cambiantes, de salientar o reposicionamento dos 

Poderes Locais e Regionais a nível mundial, aglomerando-se e racionalizando as suas actividades e 

influências em torno de uma nova Organização Mundial – “Cidades e Governos Locais Unidos” --, que se 

alcandorará, em representação das cidades, das regiões e dos municípios de todo o Mundo, em interlocutor 

das Nações Unidas numa vasta área de competências a que, legitimamente se erigiu. 

 

3.12.1. Europa 

 

Quer no âmbito da União Europeia quer no quadro do Conselho da Europa, a ANMP tem prosseguido a sua 

actividade no seio de ambas as Instituições, assegurando e coordenando a actividade dos Eleitos Locais 

Portugueses nas Delegações Nacionais ao Comité das Regiões da União Europeia, sediado em Bruxelas, e ao 

Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE), sediado em Estrasburgo. 

 

Paralelamente, participou-se nas actividades da Associação Europeia dos Eleitos de Montanha e na Federação 

Europeia das Cidades com Pesca. 

 

Das iniciativas e realizações que a ANMP organizou ou participou, salientam-se: 

 

• Sessões Plenárias do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE), do Conselho da 

Europa (Estrasburgo); 

• Reunião da Delegação Portuguesa ao Comité das Regiões (Funchal); 

• Sessão de Renovação de Mandatos do Comité das Regiões (Bruxelas); 

• Intercâmbios Multinacionais Europeus para a Juventude (Londres); 

• 8º Congresso dos Municípios Europeus Geminados (Antuérpia); 

• XXII Estados Gerais dos Municípios e Regiões da Europa (Poznan, Polónia); 

• Iniciativa Comunitária Interreg Portugal/Espanha (Badajoz); 

• Rede Europeia de Cooperação Descentralizada (Bruxelas); 

• Comissão de Eleitas Locais e Regionais do CCRE (Bruxelas); 

• Relatório do Conselho da Europa sobre a Democracia Local e Regional em Portugal (Lisboa e 

Estrasburgo); 

• Conferência Europeia sobre a Carta Europeia da Autonomia Local (Lisboa); 

• Campanha Nacional de apoio aos “Objectivos do Milénio” das Nações Unidas; 
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• XXVI Congresso da Organização Ibero-Americana para a Cooperação Intermunicipal – OICI 

(Valladolid); 

• Conferência Europeia sobre o “Papel das Autoridades Locais na Prevenção da Violência nas 

Manifestações Desportivas e, nomeadamente, no Futebol (Lisboa). 

 

3.12.2. África 

 

Fruto de um relacionamento privilegiado, porque natural, que a História, a Língua e os Afectos impulsionam, 

a ANMP manteve com os Municípios dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa uma dinâmica 

assinalável que, pesem embora os constrangimentos financeiros, moldou – e seguramente, no futuro, 

continuará a caracterizar – a renovada dinâmica da Cooperação Descentralizada Intermunicipal com os 

nossos irmãos africanos e que se concretizou ou está em execução nos seguintes domínios: 

 

• Curso de Formação em Administração Local para os funcionários das Câmaras Municipais de Cabo-

Verde (Cidade da Praia – 2003); 

• Projecto de Cartografia Digital para o Arquipélago de Cabo-Verde (2003-2004); 

• Curso de Formação em Administração Local para os funcionários das Câmaras Distritais de São 

Tomé e Príncipe (2004); 

• Curso de Gestão para Eleitos Locais de São Tomé e Príncipe (2004); 

• Apoio à Constituição da Associação Nacional de Autarquias Locais e Regionais de São Tomé e 

Príncipe (2004); 

• Congresso Constitutivo da ANM – Associação Nacional de Municípios de Moçambique; 

• Ajuda Humanitária à Guiné Bissau. 

 

3.12.3. Timor-Leste 

 

Na sequência da abertura da Delegação da ANMP em Díli e da contratação de um colaborador Timorense a 

tempo parcial que, internamente, e dentro dos condicionalismos geográfico-financeiros existentes, dinamize o 

intercâmbio e o apoio do municipalismo português com as estruturas políticas desta primeira Nação 

independente do século XXI, de salientar a presença de um representante do Conselho Directivo da ANMP 

nas cerimónias de Independência, o qual foi recebido ao mais alto nível pelos Presidente da República, 

Primeiro-Ministro e demais membros do Governo Timorense. 
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Para além de apoiar pontual e circunstancialmente a deslocação e actividades dos Autarcas Portugueses que, 

entretanto, e em ocasiões diversas, ali se deslocaram em visita oficial, proporcionando-lhes um programa de 

contactos com os interlocutores políticos habilitados, a ANMP marcou presença na Feira do Livro de Díli – na 

qual, aliás, os Municípios associados também participaram doando livros, literatura, CD’s e demais material 

em Português, de salientar a campanha de angariação de Livros para as Escolas Primárias do País, campanha 

coroada de êxito graças ao contributo das autarquias e a cuja cerimónia final presidiu o Ministro da Educação 

de Timor-Leste. 

 

Verifica-se mesmo assim que actualmente as acções de cooperação são nulas ou inexistentes, sendo os seus 

resultados muito duvidosos. A cooperação com Timor Leste tem de ser repensada. 

 

3.12.4. América Latina 

 

Na qualidade de membro da Organização Ibero-Americana para a Cooperação Intermunicipal (OICI), a ANMP 

mantém uma troca de informações e diálogo regulares com as suas congéneres da América Latina e da 

própria Organização, sediada em Madrid, sendo de sublinhar a sua presença, ao mais alto nível, no 

Congresso da Associação Argentina de Municípios e, bem assim, com pavilhão próprio, na Feira do 

Municipalismo Brasileiro, realizada em 2003, em Brasília. 

 

3.13. Protocolos celebrados 

 

Tendo em vista o enquadramento de algumas matérias com inegável interesse para os municípios, a ANMP 

celebrou protocolos com várias entidades. Referiremos, de seguida, alguns deles, que pela sua importância, 

merecem destaque: 

 

3.13.1. Protocolo celebrado entre a ANMP e a Agência Portuguesa Para o Investimento. A promoção do 

investimento e do desenvolvimento empresarial constitui, indubitavelmente, um dos maiores desafios que se 

coloca aos decisores políticos, desde logo aos eleitos locais. A globalização da economia e a mundialização 

dos investimentos traz problemas que importa equacionar e para os quais é necessária uma estratégia 

concertada. 
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Por outro lado, atendendo à concorrência ditada por mercados competitivos, desde logo aquele em que nos 

inserimos, o da União Europeia, torna-se necessária, por parte dos poderes públicos, uma resposta 

coordenada, atempada e adequada à realização dos fins em vista. 

 

A criação das condições à captação do investimento é, pois, um esforço de todos, em que as Câmaras 

Municipais têm um papel relevante, que querem continuar a desempenhar. Se possível desburocratizando o 

mais possível os procedimentos relativos à tramitação dos projectos de investimento, contribuindo-se para 

uma diminuição dos custos de contexto. Foi também preocupação fundamental da ANMP ao subscrever o 

Protocolo propiciar de condições de igualdade de oportunidades ao universo dos Municípios, relativamente à 

escolha da localização dos projectos de investimento. 

 

3.13.2. Protocolos celebrados com a Unidade para a Missão, Inovação e Conhecimento (UMIC). A ANMP, 

empenhada no alcançar dos objectivos da sociedade de informação, que passa pela introdução de novas 

formas de organização da economia e da sociedade e na criação das condições que permitam, por um lado, 

alargar o acesso a um número cada vez maior de utilizadores, combatendo, por outro lado, a info-exclusão, 

subscreveu com a UMIC os seguintes protocolos: 

 

• Projecto Museus Municipais Digitais; 

• Projecto Apetrechamento das Escolas do Ensino Pré-Escolar; 

• Projecto Bibliotecas Públicas Municipais Digitais. 

 

Com tais projectos pretende a ANMP propiciar uma colaboração em matéria de novas tecnologias nos ensinos 

pré-escolar e básico, bibliotecas municipais, ludotecas e museus e arquivos municipais.  

 

3.13.3. Protocolo celebrado com o Ministério das Finanças. Depois de apresentada na Assembleia da 

República a proposta de reforma da tributação do património Imobiliário, a ANMP e o Ministério das Finanças 

celebraram um protocolo que visou a implementação dos novos impostos. 

 

Aos municípios portugueses, como sujeitos activos da relação jurídica tributária dos impostos sobre o 

património imobiliário, cabe um importante papel. Por isso, o Protocolo celebrado salienta essa influência, 

apontando diversas competências às Câmaras Municipais, quer na nomeação de interlocutores, quer nos 

zonamentos, quer nas matérias relativas ao controlo da fraude fiscal. 
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3.13.4. Protocolo com a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). Considerando os princípios da 

descentralização administrativa e da subsidiariedade, que apontam para a necessidade das atribuições e 

competências serem exercidas pelo nível territorial melhor colocado para as prosseguir com racionalidade, 

eficácia e proximidade dos cidadãos, a ANMP e a ANAFRE celebraram um Protocolo que aponta determinadas 

responsabilidades que poderão ser exercidas pelas juntas de freguesias, respondendo estas pela realização 

das actividades respectivas, mediante contratualização a estabelecer entre cada um dos municípios e cada 

uma das freguesias. 

 

3.13.5. Protocolos celebrados com o Ministério da Educação. Os Protocolos celebrados referem-se a: 

 

• Operacionalização do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro; 

• Generalização do fornecimento da refeição aos alunos do primeiro ciclo; 

• Carta Educativa, requalificação do parque escolar, ordenamento da rede escolar e encerramento das 

escolas do insucesso. 

 

Através destes Protocolos pretendeu-se efectivar parte da transferência de competências previstas na Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro e no Decreto-Lei 7/2003. 

 

3.13.6. Protocolo celebrado com a Portugal Telecom. Tem por objecto a harmonização dos procedimentos a 

adoptar nas relações entre os Municípios e a PTC para a realização de obras e trabalhos de instalação, 

remodelação, conservação e alteração de infra-estruturas de telecomunicações, incluindo a instalação de 

equipamentos afectos às mesmas. 

 

3.13.7 Protocolo celebrado com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Estabelece as 

condições específicas para a realização de estágios profissionais, por parte dos municípios, empresas 

municipais e escolas dependentes dos municípios, no âmbito da Portaria n.º 268/97, de 18 de Abril, com as 

alterações introduzidas pelas Portarias n.º 1271/97, de 26 de Dezembro, n.º 814/98, de 27 de Setembro e 

n.º 286/2002, de 15 de Março. 

 

3.13.8. Protocolo com os CTT. Estabelece formas de articulação e de troca de informação com as Câmaras 

Municipais, nomeadamente no que respeita à constituição de parcerias ou de agenciamentos, bem como 

relativamente à criação e encerramento de estabelecimentos postais.  
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3.13.9. Protocolo celebrado com o Ministério da Agricultura. Tem por objectivo enquadrar o financiamento 

para o exercício das novas responsabilidades constantes do Decreto-Lei n.º 156/2004. Simultaneamente, 

prevê-se uma verba específica para a constituição e funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais. 

 

3.13.10. Para além destes, a ANMP celebrou Protocolos com várias outras instituições e entidades, desde 

logo ao nível da formação dos funcionários autárquicos, em diversos âmbitos, tendo por objectivo o 

aproveitamento das verbas disponíveis no programa FORAL, bem como com o Oceanário, para visitas 

promovidas pelos municípios, e ainda com a VALORCAR, tendo em vista a gestão ambientalmente equilibrada 

de veículos em fim de vida. 

 

3.14. Concessionárias de serviços públicos 

 

Sendo indiscutível a existência jurídica de um domínio público municipal da circulação rodoviária e pedonal, 

que abrange as estradas municipais, obras de arte acessórias, bem como as ruas, praças, passeios e jardins, 

e sendo certo que a Lei das Finanças Locais autoriza expressamente os municípios a cobrarem “taxas pela 

ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal”, desde sempre a ANMP 

defendeu que aos municípios deveriam ser consignadas todas as condições para cobrarem legalmente 

aquelas taxas. 

 

Para sustentar as suas posições e reivindicações, a ANMP solicitou pareceres a renomados professores de 

direito, que foram afirmativos na defesa das teses defendidas por esta Associação. 

 

Concomitantemente, a ANMP desenvolveu um trabalho de negociação com os principais concessionários de 

serviços públicos. Foi um trabalho duro, com avanços e recuos, pois estamos em presença de empresas que, 

pela sua dimensão e importância, se comportam como um Estado dentro do próprio Estado. 

 

Estas empresas, entidades privadas que prestam serviços de utilidade pública, mantêm, neste nosso país, 

uma atitude de singular “absolutismo monárquico” quando entendem, soberanas, que não necessitam de 

licença municipal para intervir na via pública, podendo assim destruir, sempre que lhe aprouver, toda e 

qualquer infraestrutura colectiva. Com claro prejuízo dos cidadãos, a reiterada postura de não recurso à 

autorização municipal para a realização de obras obsta, ainda, a um concertar com os trabalhos de todas as 

outras entidades que também prestam serviço público, daí resultando quadros de desregramento e anarquia 

que, afinal, as empresas parecem defender. 
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De igual forma, a ANMP suscitou e reivindicou junto do Governo a resolução desta problemática, sendo certo 

que, por insistência da ANMP, a Proposta de Lei de Bases de Telecomunicações previu a possibilidade de 

liquidação e cobrança de taxas de ocupação do domínio público municipal às entidades que oferecem redes e 

serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público num local fixo. Para além disso, estatui-se 

também que as operações desenvolvidas no domínio público municipal deixem de estar isentas de 

licenciamento municipal (passando a estar sujeitas a uma comunicação prévia à Câmara Municipal).  

 

Depois de aprovada tal Proposta na Assembleia da República, foi publicada a Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas – que veio estabelecer a existência de uma taxa municipal de 

direitos de passagem (TMDP), que é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada 

factura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município. Tal percentual é aprovado 

anualmente por cada município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua 

vigência e não pode ultrapassar os 0,25%. 

 

Porque este diploma suscitou dúvidas e enormes dificuldades na sua aplicação, a ANMP propôs já alterações 

que passam pelo seguinte: responsabilização das Empresas pelo pagamento da TMDP; aumento do 

percentual da TMDP; obrigação de realização de auditorias por parte das empresas; estabelecimento de um 

novo conjunto de contra-ordenações, seja pela não entrega do montante da TMDP, seja pelo não 

cumprimento das obrigações de comunicação e informação, realização de auditorias e disponibilização dos 

seus resultados; cometimento de responsabilidades acrescidas à ANACOM, designadamente para 

disponibilizar aos municípios a listagem das Empresas que estão sujeitas a TMDP, receber as comunicações 

dos Municípios relativas à aprovação do percentual da taxa e recolher as comunicações das empresas sujeitas 

a TMDP. 

 

3.15. Acção Social e Saúde 

 

A ANMP tem defendido uma única estrutura de análise, planeamento, execução e avaliação de projectos de 

intervenção social. O papel institucional dos Conselhos Locais de Acção Social, presididos pelos Presidentes 

das Câmaras Municipais como sede adequada para a coordenação de acções entre todos os agentes com 

intervenção social na área de cada autarquia. 
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Ao nível das competências na área da saúde, não houve qualquer evolução que possa ser salientada. O 

problema da toxicodependência continua a merecer da ANMP uma atenção redobrada, mostrando-nos 

disponível para colaborar na execução de políticas pensadas para este sector. No entanto, como se trata de 

matérias que extravasam claramente o âmbito local, assumindo-se como questões de relevante interesse 

nacional, e não dispondo os municípios, nos termos da Lei-Quadro de Atribuições e Competências (Lei n.º 

159/99), de competências a este nível, sempre se considerou que o Decreto-Lei n.º 183/2000, que 

estabelece o “regime geral das políticas de prevenção e redução de riscos e minimização de danos” da 

toxicodependência violava preceitos constitucionais. 

 

A ANMP tem tentado, no entanto, atendendo à gravidade da situação, encontrar soluções, no âmbito do 

quadro legal em vigor, que possam balizar as intervenções dos municípios nesta área. 

 

Também relativamente à ADSE a ANMP continuou a exigir e a reclamar junto do Governo uma alteração de 

relacionamento entre aquele subsistema e os municípios, já que estudos permitem concluir que é possível, 

gastando menos, conseguir melhores regalias para os funcionários dos municípios. 

 

As dificuldades sentidas foram enormes, uma vez que não parece haver qualquer interesse em que os 

municípios possam optar por outras soluções que não a ADSE. 

 

Entretanto, a ANMP, para poder propiciar aos municípios outras possibilidades e dotá-los de um instrumento 

que pudesse autonomizá-los relativamente à ADSE, solicitou ao mercado segurador que elaborasse propostas 

para um seguro de saúde dos beneficiários das Câmaras Municipais.  

 

Também ao nível das farmácias a ANMP, depois de desenvolvido um trabalho que culminou com a alteração 

ao regime de abertura e de transferência de farmácias, propiciando a abertura de mais de 300 novas 

farmácias, continuou junto do Governo a reivindicar uma liberalização do regime de instalação. Com efeito, 

não faz hoje em dia qualquer sentido que se continue a defender um sistema condicionado de abertura de 

farmácias, em manifesto prejuízo das populações. Por isso, continuaremos, de forma empenhada, a 

acompanhar todo este processo. 

 

4. ANMP – ÓRGÃOS E SERVIÇOS 

 

4.1. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 
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Neste período temporal, o Conselho Directivo teve 60 reuniões. 

 

Para além destas reuniões, alguns dos membros do Conselho Directivo participaram em centenas de outras 

reuniões (do Conselho Geral e com outras entidades e instituições de carácter político, económico, social, 

cultural e sócio-profissional). 

 

O Conselho Geral reuniu 6 vezes neste período e o Conselho Fiscal 4 vezes. 

 

4.2. SECÇÕES DE MUNICÍPIOS 

 

A ANMP tem em funcionamento as seguintes Secções de Municípios: 

 Secção de Municípios com Áreas Protegidas; 

 Secção de Municípios de Montanha; 

 Secção de Municípios com Actividade Piscatória e Portos; 

 Secção de Municípios com Termas; 

 Secção de Municípios com Museu; 

 Secção de Municípios com Actividade Taurina; 

 Secção dos Municípios com Estacionamento de Duração Limitada. 

 

O funcionamento das Secções incluiu reuniões das respectivas Mesas, realização de reuniões plenárias e 

outras iniciativas alargadas a outros Municípios e instituições várias. 

 

4.3. SERVIÇOS 

 

Os serviços da ANMP - Secretaria Geral - continuam a funcionar com uma estrutura leve e operacional, 

recorrendo a consultadorias e assessorias externas especializadas, quando necessárias. Na ANMP trabalham 

24 pessoas a tempo inteiro, sendo 2 com funções de chefia, 10 quadros técnicos, 10 administrativos e 2 

auxiliares. 
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A Secretaria Geral é formada pelos Gabinetes Jurídico, de Relações Internacionais, de Comunicação Social, de 

Projectos Especiais e de Apoio às Secções, de Informática, Serviço de Expediente e Arquivo, Contabilidade e 

Tesouraria, para além da delegação da ANMP em Lisboa e em Dili. 

 

Como referências estatísticas, menciona-se que, nestes 4 anos, foram emitidos cerca de 1150 pareceres. 

Destes, cerca de 700 foram para Municípios associados, e cerca de 450 sobre projectos de diploma. Foram 

enviados 9400 ofícios e 571 circulares. 

 

O Gabinete Jurídico continua a prestar as informações jurídicas que os associados solicitam, sendo certo que 

o seu número tem crescido significativamente. 

 

Na área da Comunicação Social, foram prosseguidas acções de relacionamento institucional com editores e 

jornalistas dos diversos órgãos de imprensa, rádio e televisão, tendo em vista uma permanente atenção 

daqueles em relação à ANMP e sua actividade. Paralelamente deu-se continuidade ao trabalho de leitura, 

audição e visionamento de peças jornalísticas com tratamento e sistematização de recortes e outros registos 

noticiosos. 

 

O Gabinete de Comunicação Social edita ainda, mensalmente, o Boletim ANMP, entretanto ampliado na sua 

dimensão e valorizado nos seus conteúdos. Salienta-se também o início do estudo que visa executar medidas 

em termos de política de imagem da ANMP e das autarquias locais no seu conjunto. 

 

No site da ANMP na Internet procurou-se manter e alargar a aposta em áreas de informação relevante para o 

poder local, em especial através de dados, indicadores, documentos ou pareceres, que a ANMP entenda 

divulgar e que se considerem de utilidade para os seus associados ou a sociedade em geral. Consolidou-se, 

também, o “site” da ANMP como um importante repositório de informação. 

 

O número de utilizadores de informação disponibilizada pela ANMP via Internet tem crescido também todos 

os anos. 

 

No espaço de informação dedicado a todos os Municípios os dados disponibilizados tiveram como princípios 

orientadores a informação estar disponível para a generalidade dos Municípios e a permanente actualização 

desta, por forma a tornar a sua utilização credível.  
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Continua a destacar-se a disponibilização de: 

 Lista dos endereços electrónicos e página web dos Municípios; 

 Indexação dos Municípios por Divisão administrativa com a respectiva visualização gráfica; 

 Fundos Municipais e indicadores utilizados no seu cálculo; 

 Geminações; 

 Resultados Eleitorais; 

 Indexação das Freguesias por distrito e Município. 

 

Com os dados disponíveis, pretende-se também fornecer informação sobre os Municípios, respondendo a 

questões como o nome do Presidente da Câmara e Assembleia, o endereço, telefone e fax, a população ou 

área; em caso algum, esta informação se propôs substituir o servidor de cada Município e, sempre que o 

Município dispôs do seu próprio espaço de informação, estabeleceu-se a ponte para o respectivo ‘site’ onde 

essa informação pudesse ser aprofundada. 

 

No espaço de informação e divulgação das actividades continuou-se a divulgar a actividade da ANMP, 

promovendo: 

 

 A publicação mensal de uma versão electrónica do Boletim da ANMP; 

 A divulgação dos eventos promovidos pela ANMP – Congressos, Seminários, Encontros, procurando-se 

deste modo, facilitar a comunicação com os interessados, divulgando modos de inscrição, programas e 

outros dados considerados relevantes no âmbito do evento; 

 O desenvolvimento de projectos específicos, no âmbito das Secções de Municípios ou Comissões 

Especializadas; 

 A publicação electrónica de documentos – tornando acessível, através da Internet, documentos 

(pareceres, protocolos, referências jurídicas), em zonas de acesso aberto ou nas áreas restritas aos 

associados, procura-se, em complemento dos meios convencionais, prestar um melhor apoio aos 

associados. 

 

4.4. GESTÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

A principal receita da ANMP continua a ser a quotização dos associados, continuando as despesas mais 

relevantes a ser com o Pessoal e o Funcionamento dos Serviços. 
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Através de indicadores que constam das contas de gerência aprovadas pelos órgãos sociais da ANMP, é 

possível analisar a sua gestão financeira durante o mandato findo. O Tribunal de Contas tem apreciado as 

contas de gerência desta Associação, tendo o Conselho Fiscal salientado a boa gestão da ANMP e emitido o 

seu parecer favorável à actividade desenvolvida. 


