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XVIII CONGRESSO DA ANMP 

SESSÃO DE ABERTURA 

 

 

 

 

É com natural orgulho que olho e me revejo em cada um de 

vós, grupo magnífico dos autarcas portugueses que 

devotadamente servem, nos seus Municípios, nas suas 

Freguesias, os superiores interesses dos cidadãos que nos 

elegem. 

 

E é com enorme alegria, como facilmente se compreenderá, 

que vos dou as boas-vindas a Terras de Viseu, numa saudação 

que alargo, também, a todos os nossos convidados, cuja 

presença tanto nos honra. 
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Mas quero fazer, desde já, uma especial referência a todos 

os nossos Colegas das Autoridades Locais da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa, a quem saúdo fraternalmente, e 

que aqui estão connosco para, conjuntamente, trabalharmos 

em favor do projecto político que nos motiva. 

 

Permitam-me, ainda, na frontalidade que caracteriza os 

beirões, duas palavras particulares: 

 

• Uma, para lamentar que a agenda política não tenha 

permitido que Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República estivesse hoje, como tanto gostaríamos, 

entre nós. 

• Outra, de reconhecimento para a Senhora Ministra da 

Saúde por connosco querer partilhar este momento tão 

relevante na História do municipalismo português. 

 

Para todos o nosso Bem-Haja. 
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Senhora Ministra,  

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Viemos para nos encontrarmos e para nos reencontrarmos. 

Viemos para, juntos, analisarmos caminhos percorridos, 

estudarmos novas formas de atingirmos novos objectivos. 

 

O Congresso Nacional da ANMP é sempre uma página 

importante na vida interna da nossa instituição, mas é-o 

também, sobretudo, para o país. 

 

É por conseguinte um momento excelente de reflexão 

política, também de oportunidade para olhar o passado 

recente e, especialmente, para perspectivar tempos futuros. 

 

Mas é, de igual modo, um acontecimento de enorme 

significado para os portugueses que, de forma tão 
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generalizada, se revêem nos valores autárquicos que nos 

empenham. 

 

E é por isso que queremos, de acordo com o lema que 

seleccionámos, "Investir nas Pessoas, Desenvolver Portugal". 

 

Este XVIII Congresso da ANMP reveste características 

muito próprias, desde logo porque se constitui na ocasião em 

que iremos eleger os novos órgãos dirigentes cujo trabalho 

há-de assegurar os rumos políticos que deliberarmos seguir 

e que irão nortear a nossa actividade no decurso do próximo 

mandato 

 

Mas é ainda momento de chegada para uns e de partida para 

outros. 

 

Aos que agora nos deixam, fica o nosso reconhecimento; aos 

que chegam, a expressão de boas-vindas; àqueles que 

permanecem, o abraço amigo. 
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A todos, fica a certeza de Portugal poder contar connosco 

para, juntos, continuarmos a desenvolver o país, a assegurar 

aos cidadãos padrões de qualidade de vida absolutamente 

impensáveis ainda há apenas alguns anos. 

 

Como bem disse um dia Mário de Almeida, e cito, "o 

entusiasmo, disponibilidade e querer dos que chegam, 

caldeados com a maturidade e a experiência dos mais 

antigos, são garantia de futuro deste presente", fim de 

citação. 

 

 

Senhora Ministra, 

Caros Colegas,  

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Em tempo de balanço à actividade do mandato que agora se 

conclui, orgulha-nos o muito que entretanto já realizámos, 
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mas responsabiliza-nos, por igual, o tanto que há ainda para 

concretizar. 

 

Queremos fazer mais; 

Sabemos fazer melhor; 

Temos de poder fazer mais e melhor. 

 

Queremos, por tanto, "Investir nas Pessoas, Desenvolver 

Portugal". 

 

É certo que, sem capacidade legislativa, estamos, 

naturalmente, dependentes de outros Órgãos de Soberania, 

que têm de olhar para o Poder Local numa outra dimensão 

política. 

 

A Assembleia da República e o Governo estão, por imperativo 

dos portugueses, obrigados a optimizarem todas as enormes 

potencialidades do nível da administração mais próxima do 

cidadão. 
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As indesmentíveis capacidades dos Municípios no nosso país 

têm de ser rentabilizadas nas suas imensas e inequívocas 

mais-valias. O Princípio da Subsidiariedade tem de ser, 

afinal, cumprido. 

 

Por isso, importa que a legislação fundamental que nos rege 

adquira o valor de leis orgânicas para nos assegurarem a 

estabilidade que garante a autonomia municipal de que nunca 

abdicaremos, mas cuja tentativa de esbatimento tanto nos 

preocupa. 

 

É pois com naturalidade que nos questionamos sobre que 

estabilidade política se pode conseguir, quando legislação 

estruturante como a Lei das Finanças Locais, a Lei das 

Atribuições e Competências e a Lei do Funcionamento dos 

Órgãos são alteradas por qualquer maioria através da Lei do 

Orçamento de Estado? 
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O investimento público, indispensável ao desenvolvimento de 

Portugal, tem de privilegiar, em parte substantiva, o nível 

municipal, como forma de dinamizarmos as economias locais, 

a criação de emprego, o progresso e o bem-estar. 

 

Os esforços para se alcançar uma ainda não conseguida 

coesão económica e social têm de inscrever, face à 

insuficiência das políticas comunitárias e nacionais, o Poder 

Local como instância fundamental. 

 

É que queremos "Investir nas Pessoas, Desenvolver 

Portugal", não como um mero slogan, mas como objectivo e 

desígnio estratégico 

 

O QREN, tão relevante para a actividade autárquica, tem de 

deixar de ser um mero slogan para se transformar num 

instrumento de trabalho ao serviço do desenvolvimento. 
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De facto, uma gestão burocraticamente centralizada, com 

uma enorme complexidade regulamentar, dificulta a agilidade 

e execução de todo o processo de investimento pelos 

diversos agentes intervenientes. 

 

Daí ser absolutamente necessário a adopção de medidas de 

simplificação processual, de forma a ser possível alinhar o 

esforço de investimento dos Municípios com o pagamento 

efectivo da comparticipação comunitária correspondente. 

 

Os Municípios querem ser parceiros estratégicos do Governo 

na prossecução de investimento público e querem assumir as 

suas responsabilidades enquanto promotores preferenciais 

de desenvolvimento económico. 

 

Pelo que, sem nunca pôr em causa as regras da contratação 

pública, a ANMP considera urgente a adopção de medidas 

simplificadoras. 
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E não é pois admissível – em prova evidente da excessiva 

burocracia processual e regulamentar em que está 

mergulhado o QREN – que os Municípios, com mais de 100M€ 

de investimento comparticipado já executado, ainda não 

tenham recebido qualquer euro de pagamento. 

 

Situação, aliás, que se repete mesmo em relação a projectos 

promovidos pela própria Administração Central, cujo caso 

paradigmático é o do Hospital Pediátrico de Coimbra, obra 

que está completa e nada ainda foi pago dos mais de 30M€ 

que tem de comparticipação comunitária. 

 

É também pelo permanente diálogo com as populações e pela 

sensibilidade que daí decorre, que faz dos Municípios a 

entidade mais conhecedora da realidade da Nação e 

fundamenta a nossa pretensão de integrar o Conselho de 

Estado, órgão de consulta política do Presidente da 

República. 
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Também a defesa da autonomia municipal implica que seja 

reconhecida ao Poder Local legitimidade para suscitar, 

perante o Tribunal Constitucional, a fiscalização abstracta e 

sucessiva da constitucionalidade de normas e iniciativas 

legislativas. 

 

A situação actual, incompreensivelmente, só permite que 

sejam outros a reagir por nós, estando os Municípios, assim, 

dependentes da vontade política de terceiros, o que não nos 

parece correcto. 

 

Legitimados nas nossas responsabilidades políticas, 

empenhados na aquisição dos meios indispensáveis ao 

aprofundamento de reconhecida e meritória actividade, 

vamos, pois, debater e aprofundar, ao longo dos nossos 

trabalhos, tão momentosas questões. 
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Senhora Ministra, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

A transferência de novas competências para a Administração 

Local é um imperativo inadiável. 

 

No país mais centralista da Europa, continuamos à espera do 

cumprimento de promessas sempre afirmadas e reiteradas, 

mas nunca plenamente cumpridas. 

 

É um processo velho de anos. 

 

É inegável que em algumas matérias se fez já algum, pouco, 

caminho. Caminho esse que se iniciou com a Educação, mas 

onde há ainda inúmeras correcções a introduzir já que, 

tratando-se de um modelo experimental, tem naturalmente 

de ser aperfeiçoado. 
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Nessa área, tão sensível, mais do que transferência de 

competências, tivemos, antes, como aconteceu na gestão do 

pessoal não docente, uma mera delegação de 

responsabilidades. 

 

No que à transferência do parque escolar diz respeito, 

assaltam-nos as maiores preocupações face à insuficiência 

de verbas e à ausência de planeamento e de calendarização. 

 

Paralelamente, em sectores como a Saúde, a Acção Social e o 

Ordenamento do Território, pouco, ou nada, se avançou. 

 

Mas essas são áreas onde o Poder Local pode ser a alavanca, 

pode representar o salto qualitativo indispensável para se 

alcançarem melhores resultados. 

 

Resultados que as nossas populações exigem e, sobretudo, 

merecem. 
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E essas transferências de competências não podem nem 

devem passar pelo aligeirar de responsabilidades incómodas 

para o Governo. Elas têm de significar, sem qualquer dúvida, 

um melhor serviço às populações. 

 

E é por elas que queremos "Investir nas Pessoas, 

Desenvolver Portugal". 

 

É, aliás, em nome desses milhões de cidadãos que nos elegem, 

que quero congratular-me com a participação, sempre bem-

vinda, da Senhora Ministra da Saúde nos nossos trabalhos. 

 

Quero aproveitar a presença de V. Exa., para, no quadro das 

comuns responsabilidades no bem-estar e qualidade de vida 

dos portugueses, deixarmos afirmada a importância de 

conseguirmos, e garantirmos, sustentadamente, uma relação 

institucional próxima e cooperante. 

 



 

 15

A saúde é, sem questão, uma das áreas que consideramos 

prioritárias no que respeita à transferência de novas 

competências para os Municípios. 

 

Daí o não poder deixar de aproveitar o ensejo para, uma vez 

mais, sublinharmos a necessidade de darmos passos 

concretos para, afinal, ajudarmos a concretizar, também, o 

próprio programa do Governo, em que se reconhece a 

importância do papel do Poder Local no alcançar de uma 

melhoria dos cuidados de saúde prestados às populações. 

 

Temos, de facto, na complementaridade que assegurará o 

sucesso das nossas políticas, de garantir o papel, 

fundamental, dos Municípios em aspectos substantivos como 

o planeamento e programação de equipamentos de saúde, a 

definição de políticas de saúde e de serviços a disponibilizar. 

 

Queremos ter uma palavra a dizer, designadamente, na 

construção e manutenção de Centros de Saúde e suas 
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extensões; uma participação municipal na gestão das 

instituições de saúde; a gestão municipalizada dos Hospitais 

de nível 1 (concelhios); também a criação de uma Comissão 

Municipal de Saúde Comunitária; e uma participação na 

definição de programas de cuidados continuados. 

 

E temos, ainda, como bem o demonstra, até ao momento, o 

exemplo de como Portugal está a actuar na gripe A, que 

registamos com agrado, de encontrar modelos para, em 

parceria, concretizarmos formas de prevenção da doença e 

de promoção da saúde, que não podemos continuar a fazer de 

forma isolada, não contratualizada, ao desígnio e 

disponibilidades de cada um. 

 

Também não podemos deixar, uma vez mais, de referir, 

negativamente, a política de encerramento de serviços, 

sobretudo nas zonas mais desfavorecidas do interior, com 

particular realce para os equipamentos de saúde, mas 

também em outras áreas como, por exemplo, os tribunais. 
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Os serviços públicos, por definição, não se compaginam com 

critérios economicistas, e o Estado tem pois a estrita 

obrigação de assegurar, a todos os portugueses, as funções 

de Soberania. E essas são atribuições do Estado, não dos 

Municípios, que, em favor das populações, temos, também 

nós, de exigir. 

 

Paralelamente, para alcançarmos a indispensável coesão 

social, temos de promover localmente o investimento. Mas 

como o conseguiremos se, por exemplo, nas tão elogiadas 

energias alternativas, são inúmeros os obstáculos que se 

levantam à construção de projectos fundamentais para um 

desenvolvimento sustentado e integrado? 

 

São incontáveis os entraves, as dificuldades levantadas por 

parte de instituições dependentes do Ministério do 

Ambiente que, sentenciadas por burocratas instalados em 

poltronas lisboetas, sem o mínimo conhecimento do país real, 
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liquidam à nascença projectos essenciais, em áreas como a 

energia eólica, as mini-hídricas, ou de exploração de 

pedreiras que asseguram valores culturais como a calçada à 

portuguesa e, por conseguinte, a subsistência de milhares de 

famílias. 

 

Eivados por fundamentalismos bacocos, continuam 

empenhados na protecção desmesurada de espécies como os 

morcegos, os lobos de Leomil, ou as gralhas-de-bico-

vermelho, mas parecendo esquecer que a primeira espécie 

que nos cumpre defender é a humana. 

 

Com esta postura não estamos, seguramente, a proteger a 

natureza. Estamos, pela inversa, a promover a pobreza, a 

revolta social e o abandono que leva à inexorável 

desertificação das regiões mais desfavorecidas. 
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Senhora Ministra, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Temos sobejas provas dadas em áreas que, apesar de não 

serem da nossa competência, a proximidade com os 

problemas nos obriga e nos implica a esforços que podiam ser 

optimizados em seu préstimo. 

 

E daí perguntarmos porque hão-de tantas matérias ser da 

responsabilidade da Administração Central quando os 

Municípios podem fazer muito melhor se lhes forem dados os 

mesmos meios? 

 

Especialmente nestes tempos de crise global que tão 

generalizadamente afecta também as famílias portuguesas, 

as autarquias foram chamadas pelas populações a um papel 

supletivo que, afinal, não é o nosso. 
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E fomos nós que, localmente, arcando com dificuldades 

extremas, resolvemos alguns dos mais elementares 

problemas do dia-a-dia dos nossos cidadãos. 

 

É que não podíamos nem queríamos ficar apenas preocupados. 

 

E é ainda por isso que queremos "Investir nas Pessoas, 

Desenvolver Portugal". 

 

Abdicámos de receitas próprias, descobrimos reservas 

económicas, empreendemos esforços financeiros com os 

quais conseguimos minorar algumas dificuldades. 

 

Com determinação e com esforço, pudemos acorrer a 

situações de pagamento de rendas de casa, de apoio a 

despesas de mera sobrevivência e até mesmo vencer a fome 

que alguns procuravam esconder. 
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É que, nessas ocasiões, é à Câmara Municipal e à Junta de 

Freguesia, e não aos longínquos Ministérios, que o cidadão 

bate à porta. 

 

Fizemos, e continuamos a fazer, quase milagres para ajudar, 

com a dignidade exigível, nas situações mais dramáticas. 

Situações, aliás, que, melhor do que ninguém, bem 

conhecemos. 

 

Mas estamos no limite, se é que não as excedemos já, das 

nossas capacidades, o que obriga a uma profunda alteração 

nas competências que nos estão atribuídas. 

 

O Senhor Primeiro-Ministro, faz agora quatro anos, 

comprometeu-se, no Congresso do Porto, a rever o quadro de 

determinadas competências municipais. 

 

E desafiava-nos a acompanhá-lo nesse esforço nacional. 
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Dizendo-nos, designadamente, e cito, que "na maior parte 

das políticas sociais, na educação, no apoio aos idosos (...), do 

meu ponto de vista vejo estas políticas a beneficiarem se as 

Câmaras Municipais tiverem mais competências e mais 

capacidades", fim de citação. 

 

Da nossa parte, todos os esforços foram empreendidos. Do 

lado do Governo, quase tudo ficou por fazer. 

 

Sempre nos afirmámos, e continuamos disponíveis, para 

assumirmos novas competências, mas sempre na condição, 

inquebrantável, de que delas resulte um claro benefício nos 

serviços que prestamos enquanto responsáveis públicos. 

 

Continuadamente defendemos a procura do diálogo e da 

concertação, mas faltam-nos, demasiadas vezes, os 

interlocutores. 

 

Não queremos mais poder pelo poder, já o dissemos. 
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Queremos é dispor dos meios indispensáveis e suficientes 

para exercermos bem o muito onde podemos, pela nossa 

acção de proximidade, fazer a diferença. 

 

E é por tal que queremos "Investir nas Pessoas, Desenvolver 

Portugal". 

 

 

Senhora Ministra, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Vivemos tempos adversos, de acrescidas dificuldades 

económicas, que, naturalmente, apesar de para elas pouco 

contribuirmos, muito nos inquietam. 

 

Como repetidamente temos afirmado com apenas pouco mais 

de 10 por cento dos recursos nacionais, somos responsáveis 

por mais de metade do investimento público. 
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Repito, com apenas pouco mais de 10 por cento dos recursos 

nacionais, somos responsáveis por mais de metade do 

investimento público. 

 

Tal facto comprova a qualidade das nossas desaproveitadas 

capacidades de gestão. 

 

Sabemos que o Poder Local é, neste nosso assimétrico 

Portugal, a instância verdadeiramente democratizadora 

desse mesmo investimento público, o que nos leva a exigir 

que a redistribuição dos recursos de todos nós seja feita de 

uma forma mais equitativa entre a Administração Central – e 

as suas Empresas Públicas – e a Administração Local. 

 

O país não pode continuar a assistir, passivamente, ao 

acentuar dos desequilíbrios entre os seus espaços. 
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Os últimos números do Instituto Nacional de Estatística 

indicam que cerca de dois terços de Portugal, do seu 

interior, continuam a perder populações para a faixa litoral. 

 

E mesmo aí, no Litoral, são significativos os movimentos que 

levam às duas grandes metrópoles, sobretudo à grande 

Lisboa, muitos dos que tinham escolhido outros locais para 

viver. 

 

Este é, a nosso ver, um quadro inadmissível que resulta de 

políticas erradas, da não consideração dos instrumentos de 

trabalho que os Municípios têm reiteradamente apresentado 

e que tem de ser rapidamente ultrapassado para não cairmos 

no extremo de vivermos sem qualidade no todo nacional: nuns 

lados por ausência de pessoas, noutros por excesso de 

população. 
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Senhora Ministra, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

As regras do financiamento municipal têm de ser 

escrupulosamente respeitadas. A Lei das Finanças Locais – 

elevada ao estatuto de Lei Orgânica – deve ser revista no 

sentido de se alcançar um desenvolvimento mais equilibrado 

do todo nacional. As transferências para os Municípios têm 

de ter uma evolução que acompanhe a cobrança dos impostos 

de referência. 

 

Empenhámo-nos em bem cumprir as nossas competências e 

alcançámos metas que nos trazem um profundo regozijo, algo 

que os portugueses reconhecem. 

 

Mas, não nos iludamos, pois são ainda enormes as tarefas que 

nos aguardam. 
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É por isso que aqui estamos, de forma interessada, em 

debate empenhado, para aprofundarmos as tantas matérias 

que nos preocupam. 

 

Iremos fazê-lo com o espírito de serviço de sempre, mas no 

quadro das novas preocupações que devem ser também 

nossas. 

 

Em vésperas da Conferência de Copenhaga, na lamentável 

certeza de que o programa nacional de combate às 

alterações climáticas tem ostensiva e incompreensivelmente 

esquecido os Municípios, temos de afirmar e demonstrar que 

o nosso envolvimento é, também nessa área, fundamental. 

 

Assumamos os compromissos do Fórum Mundial da Água, 

onde a ANMP vem desempenhando tão relevante papel; 

subscrevamos o pacto "Autarcas para o Clima"; detenhamo-

nos, também, em factores como, em apenas dois exemplos, 
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como sejam a introdução de energias renováveis e a 

eficiência energética, onde a nossa condição de proximidade, 

pode ser absolutamente decisivo para contrariar a ameaça 

global que impende sobre o nosso futuro colectivo. 

 

 

Senhora Ministra, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Portugal prepara-se para celebrar, ao longo do próximo ano, 

o centenário da implantação da República, comemorações que 

têm de contar, e para tanto vos interpelo, com uma forte 

participação municipal. 

 

Identificados com os valores de Liberdade que a República 

proclama, e que sempre foram bandeira do municipalismo 

histórico português, quero apelar, a todos, ao maior 
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envolvimento, a um compromisso total das autarquias na 

celebração de uma efeméride que nos é muito cara. 

 

A realização, em Abril de 1909, do Congresso Municipalista 

de Lisboa, cujo centenário oportunamente se assinalou por 

louvável iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, foi, nos 

seus objectivos em prol da autonomia municipal e da 

descentralização administrativa, também pela sua 

abrangência, precursor, afinal, da actual Associação Nacional 

de Municípios Portugueses. 

 

E se, então, aquele Congresso Municipalista, que podemos 

considerar ter sido o Primeiro Congresso da ANMP, foi 

antecipador do movimento para instauração da República, 

queremos que este nosso Congresso de Viseu possa 

prosseguir agora, até nas semelhanças de calendário, e ser 

prenunciador dessas mesmas comemorações. 
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Evocando a figura de Agostinho José Fortes, Vereador à 

data do Município de Lisboa e primeiro dinamizador daquele 

Congresso pioneiro, enaltecendo todos os 236 autarcas nele 

participantes, convido-vos a celebrar e a sermos os 

primeiros a saudar, na nossa legitimidade histórica, o 

Centenário da República Portuguesa... 

 

 

 

 

Fernando Ruas 

Presidente da ANMP 

Viseu, 4 de Dezembro de 2009 


