
 

 

 

CONGRESSO VISEU 

 

 Estamos a concluir os trabalhos deste

da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

 

 Analisámos, em conjunto, 

dificuldades maiores 

obstáculos que não 

 

 E perspectivámos o futuro que, desafiante,

aguarda. 

 

 Uma palavra de efectivo 

Primeiro-Ministro de Portugal

preocupações comuns.

 

Congratulamo

Senhor Presidente do Tribu

 

CONGRESSO VISEU encerramento 

Estamos a concluir os trabalhos deste XVIII Congresso 

acional de Municípios Portugueses.

Analisámos, em conjunto, o passado recente, as 

dificuldades maiores com que nos deparamos

o conseguimos ainda ultrapassar.

ivámos o futuro que, desafiante,

Uma palavra de efectivo agradecimento ao Senhor

Ministro de Portugal, por vir partilhar connosco 

preocupações comuns. 

Congratulamo-nos igualmente pela pres

Senhor Presidente do Tribunal de Contas. 
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XVIII Congresso 

acional de Municípios Portugueses. 

o passado recente, as 

deparamos, os 

conseguimos ainda ultrapassar. 

ivámos o futuro que, desafiante, nos 

agradecimento ao Senhor 

, por vir partilhar connosco 

pela presença do 



 

 

 

Também uma saudação 

convidados cuja participação 

 

 Escola da Democracia, o Poder Local tem vindo a 

desempenhar uma enorme e importantíssima função na 

consciencialização 

sua prática. 

 

Senhor Primeiro

Senhoras, meus Senhores.

 

 Em 2005, no Congresso do Porto, Vossa Excelência, 

Senhor Primeiro-Ministro de Portugal

construção de uma a

mandato que, então, Governo e Municípios, iniciavam.

 

 Defendia Vossa Excelência

estratégica para formas de cooperação entre Governo e 

 

ma saudação calorosa aos nossos 

convidados cuja participação muito nos honra. 

Escola da Democracia, o Poder Local tem vindo a 

desempenhar uma enorme e importantíssima função na 

consciencialização política do país e na concretização da 

Senhor Primeiro-Ministro, caros Colegas, minhas 

Senhoras, meus Senhores. 

m 2005, no Congresso do Porto, Vossa Excelência, 

Ministro de Portugal, desafiava-

construção de uma agenda política para os quatro

que, então, Governo e Municípios, iniciavam.

Defendia Vossa Excelência, recordo, uma concertação 

estratégica para formas de cooperação entre Governo e 

2 

aos nossos 

Escola da Democracia, o Poder Local tem vindo a 

desempenhar uma enorme e importantíssima função na 

política do país e na concretização da 

caros Colegas, minhas 

m 2005, no Congresso do Porto, Vossa Excelência, 

-nos para a 

genda política para os quatro anos de 

que, então, Governo e Municípios, iniciavam. 

, recordo, uma concertação 

estratégica para formas de cooperação entre Governo e 



 

 

Câmaras Municipais, convidava o

concretamente, a 

modelo de gestão do então novo Quadro Comunitário de 

Apoio. 

 

 Referia-se ainda,

competências na maior parte das políticas sociais 

educação, no apoio aos idosos, no combate à 

toxicodependência 

políticas a beneficiar se as Câmaras Municipais tiverem 

mais competências e mais capacidades”.

 

 Referia, ainda

verificar se estas políticas serão melhores se estiverem nas 

Autarquias, concluía que se elas ficarem beneficiadas, 

então, e cito, “não vejo razão nenhuma pa

isso mesmo”. 

 

 E isto porque, admitia ainda Vossa Excelência, e cito 

de novo, “quem melhor que os Autarcas para conhecer a 

envolvente local”, quem, se não os Autarcas, para 

 

Câmaras Municipais, convidava os autarcas, 

a uma participação na definição do 

modelo de gestão do então novo Quadro Comunitário de 

se ainda, Vossa Excelência, à transferência de 

competências na maior parte das políticas sociais 

educação, no apoio aos idosos, no combate à 

codependência – já que, dizia, e cito, “vejo estas 

políticas a beneficiar se as Câmaras Municipais tiverem 

mais competências e mais capacidades”. 

, ainda, Vossa Excelência, que 

verificar se estas políticas serão melhores se estiverem nas 

Autarquias, concluía que se elas ficarem beneficiadas, 

“não vejo razão nenhuma para nã

E isto porque, admitia ainda Vossa Excelência, e cito 

“quem melhor que os Autarcas para conhecer a 

envolvente local”, quem, se não os Autarcas, para 
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s autarcas, 

uma participação na definição do 

modelo de gestão do então novo Quadro Comunitário de 

à transferência de 

competências na maior parte das políticas sociais – na 

educação, no apoio aos idosos, no combate à 

já que, dizia, e cito, “vejo estas 

políticas a beneficiar se as Câmaras Municipais tiverem 

 importava 

verificar se estas políticas serão melhores se estiverem nas 

Autarquias, concluía que se elas ficarem beneficiadas, 

ra não fazermos 

E isto porque, admitia ainda Vossa Excelência, e cito 

“quem melhor que os Autarcas para conhecer a 

envolvente local”, quem, se não os Autarcas, para 



 

 

poderem adaptar essas políticas sociais para servir melhor 

as pessoas? 

 

  

 

Ao dizer que nos domínios da educação, da saúde, do 

apoio aos idosos, no combate

grande espaço para a afirmação do Poder Local, 

convocava-nos para um alinhamento

as políticas sociais têm tanta mais qualidade quanto mais 

próximo for o poder.

 

 Manifestando

concordantes - com os propósitos que

reforçámos, então

tantos anos, e de tantas expectativas, no processo de

transferências de competências. E

agora, por substantivos desenvolvimentos po

Governo. 

 

 

poderem adaptar essas políticas sociais para servir melhor 

Ao dizer que nos domínios da educação, da saúde, do 

apoio aos idosos, no combate à marginalidade, há um 

grande espaço para a afirmação do Poder Local, 

nos para um alinhamento, já que, 

as políticas sociais têm tanta mais qualidade quanto mais 

próximo for o poder. 

Manifestando-nos concordantes – inteiramente 

com os propósitos que agora recorda

então, o nosso empenhamento, antigo de 

e de tantas expectativas, no processo de

transferências de competências. E ficámos a aguardar, até 

agora, por substantivos desenvolvimentos por parte do 
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poderem adaptar essas políticas sociais para servir melhor 

Ao dizer que nos domínios da educação, da saúde, do 

à marginalidade, há um 

grande espaço para a afirmação do Poder Local, 

 acentuava, 

as políticas sociais têm tanta mais qualidade quanto mais 

inteiramente 

agora recordamos, 

o nosso empenhamento, antigo de 

e de tantas expectativas, no processo de 

ficámos a aguardar, até 

r parte do 



 

 

É entendimento unânime da 

Governo e os Municípios portugueses devem estabelecer, 

no inteiro respeito pelas competências próprias e áreas de 

actuação específicas de cada um, parcerias construtivas 

que possam contribuir

comum, e maior da democracia: 

necessidades das populações qu

seu voto e a sua confiança.

 

Tais parcerias, necessariamente construtivas, 

e devem ser independentes e complementares de 

processos de transferência de competências. 

ambos são desejáveis, ambos são importantes. 

 

O que a ANMP deseja verdadeiramente é que o 

Senhor Primeiro-Ministro, hoje desafiado por nós, como há 

quatro anos também 

lhe lançamos. 

 

Poder-lhe-ia, Senhor Primeiro

exemplos de áreas onde tais parcerias pode

 

É entendimento unânime da Associação, que o 

unicípios portugueses devem estabelecer, 

no inteiro respeito pelas competências próprias e áreas de 

actuação específicas de cada um, parcerias construtivas 

que possam contribuir para a prossecução do objectivo 

maior da democracia: o de responder à

necessidades das populações que em nós depositaram o 

a sua confiança. 

Tais parcerias, necessariamente construtivas, 

independentes e complementares de 

processos de transferência de competências. 

mbos são desejáveis, ambos são importantes.  

O que a ANMP deseja verdadeiramente é que o 

Ministro, hoje desafiado por nós, como há 

quatro anos também nos desafiou, aceite este repto que 

ia, Senhor Primeiro-Ministro, dar inúmeros 

exemplos de áreas onde tais parcerias pode
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Associação, que o 

unicípios portugueses devem estabelecer, 

no inteiro respeito pelas competências próprias e áreas de 

actuação específicas de cada um, parcerias construtivas 

para a prossecução do objectivo 

responder às 

e em nós depositaram o 

Tais parcerias, necessariamente construtivas, podem 

independentes e complementares de 

processos de transferência de competências. Para nós, 

 

O que a ANMP deseja verdadeiramente é que o 

Ministro, hoje desafiado por nós, como há 

nos desafiou, aceite este repto que 

Ministro, dar inúmeros 

exemplos de áreas onde tais parcerias podem ser 



 

 

relevantes para as nossas populações: informação sobre 

emigração, direitos cívicos e políticos, violênci

doméstica, cuidados e hábitos de saúde, entre tantos 

outros.  

 

Mas, Senhor Primeiro

oportunidade para destacar uma área em concreto onde, 

na actualidade de 

sentido que Autarquias e Poder C

refiro-me aos problemas estruturais das obras de arte 

pontes e viadutos 

mas geridos pelas Estradas de Portugal, causaram 

desnecessárias situações de alarme, por ventura 

desproporcionadas, mas em mu

ausência de ligação entre ambas as instituições.

 

 Se aspectos tão simples como a mera partilha de 

informação, não se duvide, podem, por vezes, ser da 

maior importância para o bem

compreende, de todo,

poderia recorrer a tantos outros 

 

relevantes para as nossas populações: informação sobre 

emigração, direitos cívicos e políticos, violênci

doméstica, cuidados e hábitos de saúde, entre tantos 

Mas, Senhor Primeiro-Ministro, aproveito esta 

oportunidade para destacar uma área em concreto onde, 

na actualidade de hoje mais do que nunca, fa

sentido que Autarquias e Poder Central sejam

aos problemas estruturais das obras de arte 

pontes e viadutos – que, situados nos nossos municípios, 

mas geridos pelas Estradas de Portugal, causaram 

situações de alarme, por ventura 

desproporcionadas, mas em muito justificadas pela 

ausência de ligação entre ambas as instituições.

spectos tão simples como a mera partilha de 

informação, não se duvide, podem, por vezes, ser da 

maior importância para o bem-estar dos cidadãos, não se 

, de todo, que – usei este exemplo, mas 

poderia recorrer a tantos outros – não se compreende, 
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relevantes para as nossas populações: informação sobre 

emigração, direitos cívicos e políticos, violência 

doméstica, cuidados e hábitos de saúde, entre tantos 

Ministro, aproveito esta 

oportunidade para destacar uma área em concreto onde, 

hoje mais do que nunca, faz todo o 

sejam parceiros: 

aos problemas estruturais das obras de arte – 

que, situados nos nossos municípios, 

mas geridos pelas Estradas de Portugal, causaram 

situações de alarme, por ventura 

justificadas pela 

ausência de ligação entre ambas as instituições. 

spectos tão simples como a mera partilha de 

informação, não se duvide, podem, por vezes, ser da 

idadãos, não se 

usei este exemplo, mas 

não se compreende, a 



 

 

razão, dizia, para que 

representada na Administração daquela empresa pública.

 

Processos participados, que juntem esforços das 

diversas instâncias

diferentes, mas complementares, afigura

como o caminho a percorrer.

 

 

Esse foi o espírito, aliás, que presidiu à medida 

solidária que os Município tomaram, no decurso deste ano, 

no combate à crise, prescind

próprias e fazendo enormes esforços financeiros, em 

benefício das famílias

 

E é, através dessas formas de parceria

poderemos organizar

conjuntas. É esta a nossa vontade, é esta a nossa 

disponibilidade, Senhor Primeiro

  

 

para que a ANMP tenha deixado de estar 

representada na Administração daquela empresa pública.

 

Processos participados, que juntem esforços das 

diversas instâncias do poder, aproveitando sinergias 

diferentes, mas complementares, afiguram-se-nos 

a percorrer.  

Esse foi o espírito, aliás, que presidiu à medida 

solidária que os Município tomaram, no decurso deste ano, 

no combate à crise, prescindindo de importantes receitas 

próprias e fazendo enormes esforços financeiros, em 

benefício das famílias 

E é, através dessas formas de parceria

poderemos organizar e que podemos construir soluções 

conjuntas. É esta a nossa vontade, é esta a nossa 

disponibilidade, Senhor Primeiro-Ministro. 
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a ANMP tenha deixado de estar 

representada na Administração daquela empresa pública. 

Processos participados, que juntem esforços das 

do poder, aproveitando sinergias 

nos sempre 

Esse foi o espírito, aliás, que presidiu à medida 

solidária que os Município tomaram, no decurso deste ano, 

indo de importantes receitas 

próprias e fazendo enormes esforços financeiros, em 

E é, através dessas formas de parceria, que nos 

que podemos construir soluções 

conjuntas. É esta a nossa vontade, é esta a nossa 



 

 

Senhor Primeiro

Senhoras e Meus Senhores,

 

Vivemos tempos difíceis ditados

global que ainda persiste e

 

 Ao Estado compete um papel 

combate a uma situação que a todos preocupa

razões de vizinhança, particularmente sentimos nos nossos 

Municípios. 

 

 É indispensável, pois, avançar com investimento 

público, como o próprio Governo defende,

esse capaz de fomentar desenvolvimento, de criar 

emprego, de dinamizar a economia.

 

 Mas é fundamental, contudo

desse investimento púb

proximidade, feito pelas autarquias

 

Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, Minhas 

eus Senhores, 

Vivemos tempos difíceis ditados, também,

global que ainda persiste e que a todos afecta. 

Ao Estado compete um papel determinante no 

mbate a uma situação que a todos preocupa 

razões de vizinhança, particularmente sentimos nos nossos 

É indispensável, pois, avançar com investimento 

como o próprio Governo defende, investimento 

de fomentar desenvolvimento, de criar 

emprego, de dinamizar a economia. 

Mas é fundamental, contudo, que parte substantiva 

desse investimento público tenha um cariz de 

proximidade, feito pelas autarquias, que, disseminadas 
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Ministro, Caros Colegas, Minhas 

, também, pela crise 

 

determinante no 

 e que, por 

razões de vizinhança, particularmente sentimos nos nossos 

É indispensável, pois, avançar com investimento 

investimento 

de fomentar desenvolvimento, de criar 

, que parte substantiva 

lico tenha um cariz de 

ue, disseminadas 



 

 

pelo país inteiro, melhor conhec

temos, em conjunto, de saber ultrapassar

 

 Há um ano, propuse

Fundo para o Investimento Local, 

Investimento Local, 

infra-estruturas e equipamen

prazo de um ano, para sustentarmos as economias locais.

 

 Senhor Primeiro

resposta e esta será

Vossa Excelência possa assumir este compromisso 

connosco. Estamos co

estatísticas do desemprego teriam valores 

que actualmente se verificam.

 

 Na nossa vizinha 

para a realização desses investimentos ex

atingir os 13 mil milhões de euros, estando a proporcionar 

a criação de 500 mil empregos em todo o território 

espanhol. 

 

pelo país inteiro, melhor conhecem as dificuldades

temos, em conjunto, de saber ultrapassar. 

um ano, propusemos ao Governo a criação de um 

Fundo para o Investimento Local, repito, um Fundo para o 

Investimento Local, que nos permitisse a realização de 

estruturas e equipamentos, concretizáveis no curto 

prazo de um ano, para sustentarmos as economias locais.

Senhor Primeiro-Ministro, aguardamos por uma 

será, com certeza, uma ocasião para 

Vossa Excelência possa assumir este compromisso 

Estamos convictos de que no final do ano as 

do desemprego teriam valores inferiores aos 

que actualmente se verificam. 

Na nossa vizinha Espanha, por exemplo, o montante 

para a realização desses investimentos extraordinários 

mil milhões de euros, estando a proporcionar 

a criação de 500 mil empregos em todo o território 
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dificuldades que 

mos ao Governo a criação de um 

repito, um Fundo para o 

que nos permitisse a realização de 

, concretizáveis no curto 

prazo de um ano, para sustentarmos as economias locais. 

Ministro, aguardamos por uma 

ocasião para que 

Vossa Excelência possa assumir este compromisso 

que no final do ano as 

inferiores aos 

o montante 

traordinários vai 

mil milhões de euros, estando a proporcionar 

a criação de 500 mil empregos em todo o território 



 

 

 

 Quando nós, em Portug

770 milhões de euros 

com empreendimentos geograficamente 

mantermos, e reforçarmos, a oferta de trabalho.

 

Senhor Primeiro

Senhoras e Meus Senhores,

 

A autonomia do Poder Local é um princípio essencial 

por que nos batemos

os continuados ataques que têm vindo a ser feitos à nossa 

dignidade institucional.

 

  

Como repetidamente vimos afirmando, s

Local verdadeiro com uma efectiva autonomia 

administrativa e financeira, e para bem exercermos as 

responsabilidades políticas de

 

Quando nós, em Portugal, tínhamos apenas 

uros – 5% do valor do país vizinho 

com empreendimentos geograficamente bem distribuídos, 

mantermos, e reforçarmos, a oferta de trabalho.

Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, Minhas 

eus Senhores, 

A autonomia do Poder Local é um princípio essencial 

batemos, a uma só voz. Não podemos permitir 

tinuados ataques que têm vindo a ser feitos à nossa 

dignidade institucional. 

Como repetidamente vimos afirmando, só há Poder 

Local verdadeiro com uma efectiva autonomia 

administrativa e financeira, e para bem exercermos as 

responsabilidades políticas de que legitimamente estamos 
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al, tínhamos apenas indicado 

5% do valor do país vizinho – para, 

bem distribuídos, 

mantermos, e reforçarmos, a oferta de trabalho. 

Ministro, Caros Colegas, Minhas 

A autonomia do Poder Local é um princípio essencial 

ão podemos permitir 

tinuados ataques que têm vindo a ser feitos à nossa 

ó há Poder 

Local verdadeiro com uma efectiva autonomia 

administrativa e financeira, e para bem exercermos as 

que legitimamente estamos 



 

 

investidos, temos de dispor de amplas competências e 

suficientes meios técnicos e recursos materiais.

 

 E não aceitaremos, reafirmámo

XVIII Congresso, formas de menorização autárquica, como, 

apenas alguns exe

tutela administrativa; desanexação de espaços territoriais, 

como as áreas portuárias, das nossas atribuições; 

despachos ministeriais autorizativos; casuísticos contratos

programa, etc. 

 

 Temos de lutar e ergueremos a nossa

autonomia local 

aprofundada. Para o que

de revisão, prerrogativas inalienáveis:

 

 - os diplomas fundamentais para as autarquias devem 

ser conceptualizados como legislação orgânica

 - os Municípios, em consequência da sua ligação 

próxima com as populações, devem estar repr

 

tidos, temos de dispor de amplas competências e 

suficientes meios técnicos e recursos materiais. 

E não aceitaremos, reafirmámo-lo agora neste 

XVIII Congresso, formas de menorização autárquica, como, 

apenas alguns exemplos, atitudes governamentais de 

tutela administrativa; desanexação de espaços territoriais, 

como as áreas portuárias, das nossas atribuições; 

despachos ministeriais autorizativos; casuísticos contratos

Temos de lutar e ergueremos a nossa

autonomia local que queremos, não beliscada, antes 

aprofundada. Para o que temos de poder afirmar, em sede 

, prerrogativas inalienáveis: 

os diplomas fundamentais para as autarquias devem 

ser conceptualizados como legislação orgânica; 

os Municípios, em consequência da sua ligação 

próxima com as populações, devem estar representados no 
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tidos, temos de dispor de amplas competências e 

 

lo agora neste nosso 

XVIII Congresso, formas de menorização autárquica, como, 

mplos, atitudes governamentais de 

tutela administrativa; desanexação de espaços territoriais, 

como as áreas portuárias, das nossas atribuições; 

despachos ministeriais autorizativos; casuísticos contratos-

Temos de lutar e ergueremos a nossa voz pela 

que queremos, não beliscada, antes 

temos de poder afirmar, em sede 

os diplomas fundamentais para as autarquias devem 

 

os Municípios, em consequência da sua ligação 

esentados no 



 

 

Conselho de Estado, órgão de consulta política do 

Presidente da República, 

sensibilidade ao Supremo Magistrado da Nação

  

- os Municípios portugueses devem ver reforçada a 

legitimidade para, directamente

dependência de vontade política ou motivações de 

terceiros, e perante o Tribunal Constitucional, suscitarem 

a fiscalização abstracta sucessiva da constituciona

de normas ou iniciativas legislativas.

  

Estas aspirações, mais do que legítimas, assumem

como cruciais para um definitivo reconhecimento da valia 

do poder local na edificação da nossa democracia e dos 

benefícios que tem tr

desenvolvimento sustentado e harmonioso do país.

  

Mas a coesão económica e territorial, um dos 

projectos políticos que, naturalmente, mais nos empenha, 

não está a ser conseguida em Portugal.

 

Conselho de Estado, órgão de consulta política do 

Presidente da República, como forma de levarem essa 

Supremo Magistrado da Nação; 

os Municípios portugueses devem ver reforçada a 

legitimidade para, directamente, sem qualquer 

dependência de vontade política ou motivações de 

perante o Tribunal Constitucional, suscitarem 

a fiscalização abstracta sucessiva da constituciona

mas ou iniciativas legislativas. 

Estas aspirações, mais do que legítimas, assumem

como cruciais para um definitivo reconhecimento da valia 

do poder local na edificação da nossa democracia e dos 

benefícios que tem trazido na procura de um

desenvolvimento sustentado e harmonioso do país.

coesão económica e territorial, um dos 

projectos políticos que, naturalmente, mais nos empenha, 

não está a ser conseguida em Portugal. 
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Conselho de Estado, órgão de consulta política do 

como forma de levarem essa 

 

os Municípios portugueses devem ver reforçada a 

sem qualquer 

dependência de vontade política ou motivações de 

perante o Tribunal Constitucional, suscitarem 

a fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade 

Estas aspirações, mais do que legítimas, assumem-se 

como cruciais para um definitivo reconhecimento da valia 

do poder local na edificação da nossa democracia e dos 

azido na procura de um 

desenvolvimento sustentado e harmonioso do país. 

coesão económica e territorial, um dos 

projectos políticos que, naturalmente, mais nos empenha, 



 

 

 

 É que, depois de três Quadros Comunitários de Apoio, 

e apesar de algumas, parcas

nosso país mantém, e até aprofunda, assimetrias regionais 

que nos deviam envergonhar.

 

 O país cresce a várias velocidades:

ter portugueses de primeira e de segunda. O

inclinado em que vivemos ameaça 

mar. 

 

Senhor Primeiro

Senhoras e Meus Senhores,

 

 No período de 2002 a 2007, o Norte decresceu

capacidade de criação de riqueza, e

regiões os pequenos aumentos verificados são insuficientes 

para garantirem uma coesão sustentada

chega para recuperarmos os índices, mesmo os mais baixos 

da Europa. 

 

epois de três Quadros Comunitários de Apoio, 

de algumas, parcas melhorias, constata

nosso país mantém, e até aprofunda, assimetrias regionais 

que nos deviam envergonhar. 

aís cresce a várias velocidades:  - continuamos a 

ueses de primeira e de segunda. O

inclinado em que vivemos ameaça lançar-nos

Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, Minhas 

eus Senhores, 

No período de 2002 a 2007, o Norte decresceu

capacidade de criação de riqueza, enquanto nas restantes 

s os pequenos aumentos verificados são insuficientes 

arantirem uma coesão sustentada que nem 

para recuperarmos os índices, mesmo os mais baixos 
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epois de três Quadros Comunitários de Apoio, 

melhorias, constata-se que o 

nosso país mantém, e até aprofunda, assimetrias regionais 

continuamos a 

ueses de primeira e de segunda. O plano 

nos todos ao 

Ministro, Caros Colegas, Minhas 

No período de 2002 a 2007, o Norte decresceu na sua 

nas restantes 

s os pequenos aumentos verificados são insuficientes 

que nem sequer 

para recuperarmos os índices, mesmo os mais baixos 



 

 

 

 A correcção das assimetrias regionais está, 

comprovadamente, longe de ser assegu

políticas comunitárias e naciona

das desigualdades só será conseguido através de medidas 

de descentralização que continuam a tardar no nosso país.

 

 A desertificação que afecta já c

território, implica, em nossa opinião

Regiões Administrativas e

enquanto formas 

das Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas.

 

 Sabemos que é difícil, contudo, que as estrutur

desconcentradas da Administraç

Gerais, Institutos Públicos, e também o sector empresarial 

do Estado –, apoiem esta proposta. Mas quem dirige o país 

são os órgãos de soberania, sobre quem impendem essas 

responsabilidades. 

  

 

A correcção das assimetrias regionais está, 

comprovadamente, longe de ser assegurada através das 

políticas comunitárias e nacionais, pelo que o ultrapassar 

das desigualdades só será conseguido através de medidas 

de descentralização que continuam a tardar no nosso país.

A desertificação que afecta já cerca de 80% do nosso 

, em nossa opinião a urgente cria

Regiões Administrativas e também o alargamento, 

 de associativismo municipal,

das Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas.

Sabemos que é difícil, contudo, que as estrutur

desconcentradas da Administração Central – 

Gerais, Institutos Públicos, e também o sector empresarial 

apoiem esta proposta. Mas quem dirige o país 

são os órgãos de soberania, sobre quem impendem essas 

responsabilidades.  
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A correcção das assimetrias regionais está, 

rada através das 

o ultrapassar 

das desigualdades só será conseguido através de medidas 

de descentralização que continuam a tardar no nosso país. 

erca de 80% do nosso 

a urgente criação das 

m o alargamento, 

, da acção 

das Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas. 

Sabemos que é difícil, contudo, que as estruturas 

 Direcções-

Gerais, Institutos Públicos, e também o sector empresarial 

apoiem esta proposta. Mas quem dirige o país 

são os órgãos de soberania, sobre quem impendem essas 



 

 

Por nós, aqui fica, publicamente, este desafio.

  

Mas urge, em paralelo

intervenção municipal

para o Poder Local em áreas

podem e sabem melhor desempenhar.

 

 Em domínios de 

essenciais, como na Saúde, Acção Social, Educação, 

liquidação e cobrança de impostos, ou ordenamento do 

território, continuamos,

Comunidades Intermunicipais, 

para os desafios da

verificadas, cumulativamente, 

a melhoria do serviço prestado e 

financeiros indispensáveis.

 

 O financiamento municipal é, em definitivo, outra 

das nossas maiores preocupações, e que continua a 

merecer a mais efectiva discordância

 

qui fica, publicamente, este desafio.

Mas urge, em paralelo, o reforço da capacidade de 

intervenção municipal, a transferência de competên

para o Poder Local em áreas que as autarquias 

sabem melhor desempenhar. 

Em domínios de actuação tão díspares, mas tão 

essenciais, como na Saúde, Acção Social, Educação, 

liquidação e cobrança de impostos, ou ordenamento do 

continuamos, aproveitando também as 

Comunidades Intermunicipais, inteiramente disponíveis 

para os desafios da descentralização, desde que 

verificadas, cumulativamente, duas condições essenciais: 

a melhoria do serviço prestado e a garantia dos recursos 

financeiros indispensáveis. 

O financiamento municipal é, em definitivo, outra 

das nossas maiores preocupações, e que continua a 

a mais efectiva discordância da nossa parte.
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qui fica, publicamente, este desafio. 

, o reforço da capacidade de 

, a transferência de competências 

que as autarquias querem, 

tão díspares, mas tão 

essenciais, como na Saúde, Acção Social, Educação, 

liquidação e cobrança de impostos, ou ordenamento do 

aproveitando também as 

inteiramente disponíveis 

desde que 

duas condições essenciais: 

a garantia dos recursos 

O financiamento municipal é, em definitivo, outra 

das nossas maiores preocupações, e que continua a 

da nossa parte. 



 

 

 

  

 

A diminuição do peso da participação dos Municípios 

nos impostos do Est

depois da aplicação da nova Lei, as verbas não 

transferidas para os Município

euros. 

 

 As transferências para os municípios têm de ter uma 

evolução que acompanhe a cobrança dos impostos de 

referência, como, aliás, 

Vossa Excelência h

 

 Importa, ainda, ultrapassar a situação criada aos 

Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, a quem está a ser indevidamente retida, desde 

Março, uma receita já superio

participação em IRS.

  

 

A diminuição do peso da participação dos Municípios 

nos impostos do Estado é absolutamente inaceitá

depois da aplicação da nova Lei, as verbas não 

a os Municípios elevam-se a 570 milhões de 

As transferências para os municípios têm de ter uma 

evolução que acompanhe a cobrança dos impostos de 

referência, como, aliás, oportunamente se relembra, 

Vossa Excelência há quatro anos preconizou. 

Importa, ainda, ultrapassar a situação criada aos 

Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, a quem está a ser indevidamente retida, desde 

ço, uma receita já superior a 15M€ proveniente da sua 

participação em IRS. 
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A diminuição do peso da participação dos Municípios 

ado é absolutamente inaceitável. Só 

depois da aplicação da nova Lei, as verbas não 

570 milhões de 

As transferências para os municípios têm de ter uma 

evolução que acompanhe a cobrança dos impostos de 

oportunamente se relembra, 

Importa, ainda, ultrapassar a situação criada aos 

Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, a quem está a ser indevidamente retida, desde 

€ proveniente da sua 



 

 

Não podemos

resposta para as necessidades e anseios das nossas 

populações para assim podermos vir a alcançar

indispensável coesão social

  

Há a absoluta necessida

o investimento. Não podem, contudo, persistir entraves 

incompreensíveis como os respeitantes e apenas

de exemplo, às limitações à construção de projectos 

fundamentais, como as energias renováveis

mini-hídricas, ou da exploração de pedreiras 

desenvolvimento sustentado e integrado.

 

Porque Portugal é um país líder na exploração das 

energias alternativas, fruto de políticas de 

desenvolvimento orientadas para a sust

ambiental, percebe

entraves que, sendo inexplicáveis não têm fundamentação 

científica.  

 

 

ão podemos, pois, continuar a perder capacidade de 

resposta para as necessidades e anseios das nossas 

para assim podermos vir a alcançar

indispensável coesão social. 

a absoluta necessidade de promover, localmente, 

o investimento. Não podem, contudo, persistir entraves 

reensíveis como os respeitantes e apenas

de exemplo, às limitações à construção de projectos 

, como as energias renováveis – 

cas, ou da exploração de pedreiras 

desenvolvimento sustentado e integrado. 

Portugal é um país líder na exploração das 

energias alternativas, fruto de políticas de 

desenvolvimento orientadas para a sustentabilidade 

ercebe-se ainda menos que persistam tais 

entraves que, sendo inexplicáveis não têm fundamentação 
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continuar a perder capacidade de 

resposta para as necessidades e anseios das nossas 

para assim podermos vir a alcançar a 

promover, localmente, 

o investimento. Não podem, contudo, persistir entraves 

reensíveis como os respeitantes e apenas a título 

de exemplo, às limitações à construção de projectos 

 eólicas ou 

cas, ou da exploração de pedreiras – para um 

Portugal é um país líder na exploração das 

energias alternativas, fruto de políticas de 

entabilidade 

que persistam tais 

entraves que, sendo inexplicáveis não têm fundamentação 



 

 

Sabemos que as questões ambientais são caras ao 

Senhor Primeiro-Ministro 

Excelência um dos principais interessados na preservação 

do meio ambiente. 

 

 

Contudo, não podemos nunca esquecer que a 

primeira espécie que 

que não é incompatível, antes reforça, o nosso empenhado 

contributo em preservar as gralha

aquela família de morcegos

 

Em conclusão

com a consciência de quem vive no terreno, 

quem trabalha no conforto d

condicionado de Lisboa.

 

 Os seres vivos destas 

incompatíveis nos seus habitats.

 

 

Sabemos que as questões ambientais são caras ao 

Ministro  e portanto sabemos ser Vossa 

um dos principais interessados na preservação 

do meio ambiente.  

Contudo, não podemos nunca esquecer que a 

primeira espécie que nos cumpre defender, é a humana, o 

que não é incompatível, antes reforça, o nosso empenhado 

preservar as gralhas de bico vermelho ou 

aquela família de morcegos…  

Em conclusão, defendemos a sustentabilidade 

com a consciência de quem vive no terreno, e não 

quem trabalha no conforto dos gabinetes com ar 

condicionado de Lisboa. 

Os seres vivos destas zonas não são 

incompatíveis nos seus habitats. 
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Sabemos que as questões ambientais são caras ao 

e portanto sabemos ser Vossa 

um dos principais interessados na preservação 

Contudo, não podemos nunca esquecer que a 

nos cumpre defender, é a humana, o 

que não é incompatível, antes reforça, o nosso empenhado 

s de bico vermelho ou 

defendemos a sustentabilidade local, 

e não a de 

os gabinetes com ar 

zonas não são 



 

 

Senhor Primeiro

Senhoras e Meus Senhores,

 

A exclusão social combate

a valorização das economias locais, com políticas 

ambientais sustentáveis. 

 

Assim, em vésperas da Conferência de Copenhaga, os 

Municípios Portugueses manifestam o seu total 

envolvimento nessa área fundamental que é o Ambiente, 

compreendido em sentido lato, apesar de o Programa 

Nacional de Combate às Alterações Climáticas nos ter, 

disse, ostensiva e incompreensivelmente esquecido.

 

Um esquecimento que, estou convicto, será 

certamente ultrapassado, na defesa destes superiores 

interesses. 

 

Senhor Primeiro

Minhas Senhoras e meus Senhores,

 

Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, Minhas 

eus Senhores, 

A exclusão social combate-se em primeiro lugar, com 

a valorização das economias locais, com políticas 

ambientais sustentáveis.  

em vésperas da Conferência de Copenhaga, os 

Municípios Portugueses manifestam o seu total 

envolvimento nessa área fundamental que é o Ambiente, 

compreendido em sentido lato, apesar de o Programa 

Nacional de Combate às Alterações Climáticas nos ter, 

disse, ostensiva e incompreensivelmente esquecido.

Um esquecimento que, estou convicto, será 

certamente ultrapassado, na defesa destes superiores 

Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Congressistas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
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Ministro, Caros Colegas, Minhas 

se em primeiro lugar, com 

a valorização das economias locais, com políticas 

em vésperas da Conferência de Copenhaga, os 

Municípios Portugueses manifestam o seu total 

envolvimento nessa área fundamental que é o Ambiente, 

compreendido em sentido lato, apesar de o Programa 

Nacional de Combate às Alterações Climáticas nos ter, já o 

disse, ostensiva e incompreensivelmente esquecido. 

Um esquecimento que, estou convicto, será 

certamente ultrapassado, na defesa destes superiores 

Ministro, Senhores Congressistas, 



 

 

 

Reconhecemos o esforço que este Governo 

desenvolvido no sentido d

por isso, essencial, que o Governo assegure as infra

estruturas para as redes de nova geração, cobrindo, sem 

excepções, de forma equilibrada, todo o território 

nacional, para que, neste domínio, não existam 

assimetrias. 

 

 Num país onde a Administração Central é responsável 

por 95% do défice público, o Governo 

imposição ao Poder Local 

limitações ao endividamento.

 

E mesmo para

Comunitários é necessário um inconcebível despacho do 

Senhor Ministro das Finanças, o

sublinhe-se, o inteiro aproveitamento do QREN, que não 

pode continuar a ser apenas uma sigla, tem de ser, ao 

invés, um instrumento de trabalho ao serviço de Portugal.

 

 

cemos o esforço que este Governo 

no sentido do acesso às novas tecnologias. É 

por isso, essencial, que o Governo assegure as infra

estruturas para as redes de nova geração, cobrindo, sem 

excepções, de forma equilibrada, todo o território 

acional, para que, neste domínio, não existam 

Num país onde a Administração Central é responsável 

por 95% do défice público, o Governo persiste

ao Poder Local de severas – e injustas 

limitações ao endividamento. 

E mesmo para as obras co-financiadas por Fundos 

Comunitários é necessário um inconcebível despacho do 

Senhor Ministro das Finanças, o que vem afectando

o inteiro aproveitamento do QREN, que não 

pode continuar a ser apenas uma sigla, tem de ser, ao 

um instrumento de trabalho ao serviço de Portugal.
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cemos o esforço que este Governo tem 

o acesso às novas tecnologias. É 

por isso, essencial, que o Governo assegure as infra-

estruturas para as redes de nova geração, cobrindo, sem 

excepções, de forma equilibrada, todo o território 

acional, para que, neste domínio, não existam 

Num país onde a Administração Central é responsável 

persiste na 

e injustas – 

financiadas por Fundos 

Comunitários é necessário um inconcebível despacho do 

que vem afectando, 

o inteiro aproveitamento do QREN, que não 

pode continuar a ser apenas uma sigla, tem de ser, ao 

um instrumento de trabalho ao serviço de Portugal. 



 

 

Burocraticamente centralizado, padecendo de uma 

enorme complexidade regulamentar, todo o processo é 

prejudicado na sua agilidade de execução.

 

Não é possível agilizar duas mil páginas, insisto, duas 

mil páginas, dispersas numa intrincada teia de 

regulamentos, despachos normativos e demais burocracias 

técnico-administrativas.

 

Coarctado por

proceder a uma reprogramação 

simplificação de procedimentos, sendo

combater, de forma politicamente empenhada,

burocracia e regularizar

financeiros. 

 

 Muitos Município

de mais de 100M€

receberam ainda um ú

 

 

Burocraticamente centralizado, padecendo de uma 

enorme complexidade regulamentar, todo o processo é 

prejudicado na sua agilidade de execução. 

Não é possível agilizar duas mil páginas, insisto, duas 

páginas, dispersas numa intrincada teia de 

regulamentos, despachos normativos e demais burocracias 

administrativas. 

Coarctado por dificuldades e limitações, há que 

proceder a uma reprogramação do QREN 

implificação de procedimentos, sendo 

, de forma politicamente empenhada,

burocracia e regularizar de uma vez a rapidez dos fluxos 

Muitos Municípios, tendo obras já executadas no valor 

€, de investimento comparticipado, não 

receberam ainda um único euro de pagamento. 
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Burocraticamente centralizado, padecendo de uma 

enorme complexidade regulamentar, todo o processo é 

Não é possível agilizar duas mil páginas, insisto, duas 

páginas, dispersas numa intrincada teia de 

regulamentos, despachos normativos e demais burocracias 

dificuldades e limitações, há que 

do QREN e a uma 

 inadiável 

, de forma politicamente empenhada, a 

a rapidez dos fluxos 

tendo obras já executadas no valor 

, de investimento comparticipado, não 

nico euro de pagamento.  



 

 

Como sucede, aliás, também, na Administração 

Central, onde, por exemplo, um hospital pediátrico, já 

concluído, aguarda ainda pela respectiva comparticipação 

comunitária de 30M

 

A diminuição do tempo que medeia entre a aprovação 

da candidatura e o pagamento efectivo da despesa 

certificada é um imperativo para que se possa obter o 

racional aproveitamento daquela ferramenta

ao desenvolvimento do país.

 

A definição do prazo máximo de pagamento a 30 dias

por exemplo, afigura

QREN se torne num instrumento ao serviço de todos.

Governo definiu que os pagamentos têm que ser a 30 dias, 

não pode o QREN pagar 

prazo. 

 

Se assim for, podemos estar

definitivamente, o futuro de Portugal.

 

Como sucede, aliás, também, na Administração 

Central, onde, por exemplo, um hospital pediátrico, já 

concluído, aguarda ainda pela respectiva comparticipação 

comunitária de 30M€. 

A diminuição do tempo que medeia entre a aprovação 

da candidatura e o pagamento efectivo da despesa 

certificada é um imperativo para que se possa obter o 

racional aproveitamento daquela ferramenta, fundamental

desenvolvimento do país. 

A definição do prazo máximo de pagamento a 30 dias

afigura-se como imprescindível para que o 

QREN se torne num instrumento ao serviço de todos.

Governo definiu que os pagamentos têm que ser a 30 dias, 

não pode o QREN pagar ultrapassando largamente aquele 

Se assim for, podemos estar a empenhar

definitivamente, o futuro de Portugal. 
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Como sucede, aliás, também, na Administração 

Central, onde, por exemplo, um hospital pediátrico, já 

concluído, aguarda ainda pela respectiva comparticipação 

A diminuição do tempo que medeia entre a aprovação 

da candidatura e o pagamento efectivo da despesa 

certificada é um imperativo para que se possa obter o 

fundamental 

A definição do prazo máximo de pagamento a 30 dias, 

se como imprescindível para que o 

QREN se torne num instrumento ao serviço de todos. Se o 

Governo definiu que os pagamentos têm que ser a 30 dias, 

ultrapassando largamente aquele 

a empenhar, talvez 



 

 

 

 Ora, Senhor Primeiro

que, em definitivo, tem que ser alterada e para a qual o 

sabemos se Vossa Excelência 

 

Senhor Primeiro

Minhas Senhoras e meus Senhores. 

 

Permitam-me

reconhecimento é devida:

 

- às empresas q

 

- à Comissão Nacional para as Comemorações do 

Centenário da República, pela assistência que nos 

dispensou; 

 

- aos colaboradores da ANMP, pela capacidade de 

novo demonstrada e que, não sendo funcionários públicos, 

 

Ora, Senhor Primeiro-Ministro, esta é uma situação 

que, em definitivo, tem que ser alterada e para a qual o 

se Vossa Excelência sensível. 

Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Congressistas, 

nhoras e meus Senhores.  

me uma palavra de público 

reconhecimento é devida: 

às empresas que nos apoiam nesta organização;

à Comissão Nacional para as Comemorações do 

Centenário da República, pela assistência que nos 

colaboradores da ANMP, pela capacidade de 

novo demonstrada e que, não sendo funcionários públicos, 
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Ministro, esta é uma situação 

que, em definitivo, tem que ser alterada e para a qual o 

Ministro, Senhores Congressistas, 

uma palavra de público 

ue nos apoiam nesta organização;  

à Comissão Nacional para as Comemorações do 

Centenário da República, pela assistência que nos 

colaboradores da ANMP, pela capacidade de 

novo demonstrada e que, não sendo funcionários públicos, 



 

 

são também exemplo de competência e dedicação à causa 

pública.  

 

Uma palavra de grande apreço e amizade ao 

Secretário-Geral pelo empenhamento, elevação e gra

competência como se dedica ao Poder Local

 

 A todos, sincero, o nosso obrigado.

 

Antes de terminar, 

de vos endereçar uma palavra final para abordar o assunto 

da transparência na gestão municipal, processo no qual 

queremos continuar a estar na linha da frente.

 

Lanço-vos, deste modo, o repto de, até ao fim do 

ano, concluirmos os planos de gestão de risco que, em 

tempo oportuno, elaborámos com a prestimosa 

colaboração do Tribunal de Contas, aproveitando o ensejo 

para agradecer tal facto ao seu Excelentíssimo Presidente.

 

são também exemplo de competência e dedicação à causa 

Uma palavra de grande apreço e amizade ao 

Geral pelo empenhamento, elevação e gra

competência como se dedica ao Poder Local 

A todos, sincero, o nosso obrigado. 

Antes de terminar, gostaria, Senhores Congre

uma palavra final para abordar o assunto 

da transparência na gestão municipal, processo no qual 

mos continuar a estar na linha da frente. 

vos, deste modo, o repto de, até ao fim do 

ano, concluirmos os planos de gestão de risco que, em 

tempo oportuno, elaborámos com a prestimosa 

aboração do Tribunal de Contas, aproveitando o ensejo 

decer tal facto ao seu Excelentíssimo Presidente.
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são também exemplo de competência e dedicação à causa 

Uma palavra de grande apreço e amizade ao 

Geral pelo empenhamento, elevação e grande 

, Senhores Congressistas, 

uma palavra final para abordar o assunto 

da transparência na gestão municipal, processo no qual 

vos, deste modo, o repto de, até ao fim do 

ano, concluirmos os planos de gestão de risco que, em 

tempo oportuno, elaborámos com a prestimosa 

aboração do Tribunal de Contas, aproveitando o ensejo 

decer tal facto ao seu Excelentíssimo Presidente. 



 

 

 

Senhor Primeiro

 

“Investir nas pessoas, desenvolver Portugal”, foi o 

lema que adoptámos para este XVIII Congresso da nossa 

Associação.  

 

Parceiros empenhados do desenvolvi

intérpretes próximos dos anseios das nossas comunidades, 

faço votos para que neste mandato que agora se inicia, 

possamos todos continuar a assegurar o progres

estar das populações, que legitimamente representamos.

 

 

 

Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Congressistas,

“Investir nas pessoas, desenvolver Portugal”, foi o 

lema que adoptámos para este XVIII Congresso da nossa 

Parceiros empenhados do desenvolvimento do país e 

intérpretes próximos dos anseios das nossas comunidades, 

faço votos para que neste mandato que agora se inicia, 

possamos todos continuar a assegurar o progresso e o bem

estar das populações, que legitimamente representamos.
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Ministro, Senhores Congressistas, 

“Investir nas pessoas, desenvolver Portugal”, foi o 

lema que adoptámos para este XVIII Congresso da nossa 

mento do país e 

intérpretes próximos dos anseios das nossas comunidades, 

faço votos para que neste mandato que agora se inicia, 

so e o bem-

estar das populações, que legitimamente representamos. 


