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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O mandato dos órgãos da Associação Nacional de Municípios portugueses (ANMP) 

que agora cessa teve origem no XV Congresso, evento realizado no Porto, nos dias 9 e 

10 de Dezembro de 2005, que teve por lema “Descentralizar Portugal. Modernizar o 

Poder Local”. Tratou-se de um Congresso electivo, em que foram sufragados os eleitos 

locais membros dos órgãos da ANMP que tiveram por missão dirigir esta Associação 

no mandato que agora chega ao fim. 

Quer a Constituição da República Portuguesa, quer a Carta Europeia de Autonomia 

Local, ratificada por Portugal, consagram a autonomia do Poder Local como um 

princípio indispensável e indissociável da consolidação e desenvolvimento do regime 

democrático, as Linhas Gerais de Actuação aprovadas radicaram na ideia basilar da 

defesa da autonomia do Poder Local, nos domínios administrativo, financeiro e no 

âmbito do planeamento e da gestão do território.  

A autonomia do Poder Local - por cuja defesa intransigente os órgãos da ANMP, ao 

longo do mandato, sempre se nortearam - é uma manifestação de princípio cujo 

desenvolvimento depende da aplicação prática de conceitos que têm vindo a ser 

arredados da prática política do Poder Central, havendo uma tendência para o 

acentuar de tentativas de menorização das autarquias e para o exercício duma 

permanente desconfiança para com o Poder Local. 

Depois do Congresso electivo, realizou-se o XVI Congresso da ANMP, de carácter 

extraordinário, que decorreu em Lisboa no dia 4 de Outubro de 2006, e que teve por 

temática a Proposta de Lei das Finanças Locais, que esteve na origem da Lei n.º 

2/2007, de 15 de Janeiro. Cumpre aqui relevar que tal Proposta de Lei de Finanças 

locais teve desde logo a firme oposição da ANMP, uma vez que a mesma se revelava 

inaceitável no que propunha. A título meramente exemplificativo sublinha-se o 

agravamento das assimetrias regionais; a institucionalização da introdução de 

alterações anuais, via Lei do Orçamento do Estado; o alargamento da consignação de 

receitas; a não compensação automática por isenções fiscais concedidas pelo Estado e 

os limites impostos às despesas com pessoal, agravados pela criação da 

obrigatoriedade de novos encargos de pessoal. 

O projecto, como referimos, mereceu a firme discordância da ANMP, que reafirmou 

de forma insistente os princípios fundamentais que defendia para a revisão da Lei das 

Finanças Locais. O Governo não fez alterações de carácter significativo ao texto do 

diploma, tendo o mesmo sido aprovado na Assembleia da República e enviado para 

promulgação do Presidente da República, tendo este órgão de soberania solicitado a 

intervenção do Tribunal Constitucional para apreciação de algumas das normas legais. 
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Posteriormente realizou-se em Ponta Delgada o XVII Congresso da ANMP, nos dias 15 

e 16 de Junho de 2007. Tal evento, que contou com a participação efectiva e activa dos 

eleitos locais portugueses, analisou e discutiu com profundidade a problemática da 

descentralização. Com efeito, os trabalhos decorreram com as seguintes Secções:  

 Acção social no quadro das competências municipais; 

 Saúde no quadro das competências municipais; 

 Educação no quadro das competências municipais; 

 Ambiente e Ordenamento do Território no quadro das competências 

municipais. 

As Linhas Gerais de Actuação, aprovadas em Congresso, consubstanciam um conjunto 

de propostas no domínio da transferência de competências para os municípios, bem 

como noutras matérias relevantes para o Poder Local, que a ANMP desenvolveu, 

tendo por objectivo a melhoria das condições de vida e o bem-estar dos portugueses. 

Posteriormente foi desenvolvido um trabalho que permitiu identificar um conjunto de 

áreas em cada um dos temas que foi sendo alvo de aprofundamento. Mais à frente, 

sublinharemos algumas matérias mais especificamente, designadamente ao nível da 

sua concretização. 

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

essencialmente, pelos documentos produzidos e aprovados nestes nos XV e XVII 

Congressos. 

Foi encetado um trabalho de preparação do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) 2007-2013, considerando-se que o mesmo deveria assegurar a 

delimitação clara da tipologia dos projectos a financiar, o acesso dos Municípios e suas 

Associações ao financiamento de todos os Programas Operacionais, e a definição de 

metodologias de gestão que possibilitassem o acesso à utilização dos Fundos do 

QREN, numa relação proporcional à quota de responsabilidade dos Municípios no 

investimento público nacional. 

Também foi enfatizado desde o início que a centralização de processos e de decisões 

para que apontava o novo modelo de governação do QREN deveria ser corrigido 

através do reforço da participação dos municípios nos órgãos de gestão e de 

acompanhamento e que a contratualização com as Associações de Municípios deveria 

garantir que esta não se transformasse numa mera delegação de competências 

administrativas e burocráticas. 

Face à intransigência do Governo relativamente ao modelo de gestão a adoptar e à 

contratualização a fazer, a ANMP envidou esforços no sentido de serem feitos 

ajustamentos no processo, a que nos referiremos com detalhe mais à frente. 
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Sublinha-se também o facto da ANMP, segura do extraordinário papel que os 

Municípios têm vindo a desempenhar em favor do desenvolvimento do País, ter 

celebrado em 2006 e 2007, os 30 Anos de Poder Local Democrático. O programa 

celebrador, de âmbito nacional, foi complementado, em cada Município, com 

iniciativas locais, tendo sido apresentado durante um acto que decorreu na sede da 

Associação, em Coimbra, e que reuniu, designadamente, para além dos actuais órgãos 

sociais, muitos daqueles que, ao longo dos anos, foram dos seus mais destacados 

dirigentes, a par dos que, eleitos desde as primeiras autárquicas, continuam hoje à 

frente dos destinos das respectivas Câmaras. 

Apresentou-se, então, a nova imagem da ANMP, um novo logótipo, enquanto se 

ficava a conhecer a Comissão de Honra das Comemorações, que, presidida pelo 

Presidente da República, integrava, entre outros, o Presidente da Assembleia da 

República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Comissão Europeia, o Ministro da 

Administração Interna, os anteriores Presidentes das República, Chefes dos Partidos 

com representação parlamentar, e, ainda, os Presidentes dos Governos Regionais da 

Madeira e dos Açores.  

Entretanto, e ao nível da programação delineada, ela iniciou-se no Porto, no Convento 

de S. Bento da Vitória, com uma Sessão Solene a que se seguiu um concerto de Dulce 

Pontes. Foi instituído o Prémio ANMP de Jornalismo; procedeu-se a uma edição 

filatélica; concretizaram-se um conjunto de conferências temáticas sobre Poder Local, 

que abarcaram, nomeadamente, questões como a cidadania, novas tecnologias, 

ordenamento do território, mobilidade nas cidades e combate à pobreza. 

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 sobre parcerias público-privadas; 

 Competências Municipais no âmbito da Acção Social; 

 Estudo que esquadra os Municípios no Sector Público e na Economia Nacional; 

 Estudos no domínio do ordenamento do território. 

Levaram-se, também a efeito, periodicamente, a realização de iniciativas e debates 

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

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

No último ano, no entanto, foram vários os factores que levaram a que a actividade da 

ANMP fosse mais discreta. Desde logo, porque se realizaram três eleições gerais – 

europeias, legislativas e autárquicas, verificando-se, em consequência de tal facto, um 

decréscimo das acções geralmente promovidas por esta Associação. 

Alerta-se também para o facto deste Relatório de Actividades, como aliás não poderia 

deixar de ser, completar o Relatório apresentado ao XVII Congresso, sendo-lhe agora 

introduzidas as actualizações necessárias e devidas. Muitas das realizações que 

constaram daquele Relatório voltam a constar deste actual documento, uma vez que 

este se constitui como o repositório das actividades do mandato. 

Algumas circunstâncias marcaram, também, este período temporal. Por um lado, o 

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. 

Foi, assim, equacionado um novo modelo de associativismo municipal, que reformulou 

o aprovado em 2003, e que culminou, em Agosto de 2008, com a publicação do novo 

quadro legal aplicável às Associações de Municípios e às Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e do Porto (Lei n.º 45/2008 e Lei n.º 46/2008, ambas de 27 de Agosto). 

Tal reforma pretendeu adequar o anterior modelo à nova Lei das Finanças Locais e ao 

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN 2007 – 2013). A nova disciplina 

jurídica procedeu a um reforço e alargamento das atribuições das Associações de 

Municípios e das Áreas Metropolitanas. 

Atento o novo “edifício legislativo”, parecem-nos estar reunidos os requisitos, pelos 

menos legais, para que a preconizada descentralização administrativa em tal domínio 

se torne efectiva. 

Salienta-se, também, que a ANMP realizou diversas reuniões com as Comunidades 

Intermunicipais entretanto instituídas, designadamente coordenando determinadas 

acções relativas ao QREN, estimulando-se o seu funcionamento, a sua acção e as suas 

actividades. 

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 
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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, principalmente nos últimos tempos, 

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, tendo a actual crise económico-financeira exigido dos municípios um esforço 

acrescido na ajuda às populações. Com efeito, as Câmaras Municipais tiveram que 

intervir em situações extremamente gravosas para as populações, com auxílios 

imediatos e urgentes para resolverem necessidades básicas das populações, em 

substituição da Administração Central. 

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: 

 Bases da Protecção Civil; 

 Orgânica do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

 Sistema Integrado de Operações de Protecção e de Socorro; 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 Equipas de Sapadores florestais; 

 Constituição, Organização e Funcionamento dos Corpos de Bombeiros; 

 Regulamentação do Sector Eléctrico; 

 Sector do Gás Natural; 

 Sector do Petróleo; 

 Mecanismos de convergência do regime de protecção social da função pública 

com o regime geral da segurança social; 

 Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública; 

 Rede de Cuidados Continuados Integrados; 

 Responsabilidade Extracontratual Civil do Estado; 

 Regimes jurídicos da REN e da RAN; 
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 Regime tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo 

humano; de saneamento de águas residuais urbanas; de gestão de resíduos 

sólidos urbanos; 

 Regimes jurídicos dos serviços municipais e intermunicipais e multimunicipais 

de abastecimento de água para consumo humano; de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos; 

 Lei dos Serviços Públicos Essenciais; 

 Regulamentação da Rede Social; 

 Protocolo do Estado; 

 Regime do Arrendamento Urbano; 

 Utilização e Planeamento dos Recursos Hídricos; 

 Regime Jurídico do Sector Empresarial Local; 

 Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais; 

 Lei das Finanças Locais; 

 Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente; 

 Regime do Licenciamento Industrial; 

 Regime dos Instrumentos de Gestão Territorial; 

 Critérios para classificação de solos rurais e urbanos; 

 Cartografia a utilizar nos IGT; 

 Conceitos Técnicos de Urbanismo; 

 Qualificação dos Técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projectos; 

 Regime Legal das Regiões de Turismo; 

 Regime Jurídico dos Bens dos Domínios Públicos do Estado, das Regiões 

Autónomas e das Autarquias Locais; 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

 Livro verde para a Coesão Territorial; 

 Actividade da Promoção Imobiliária; 

 Acesso do Público à Informação em Ambiente; 

 Regime jurídico das Associações de Municípios; 

 Regime Jurídico das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto; 

 Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária; 

 Estratégia Nacional para a Gestão da Zona Costeira; 

 Estratégia Nacional de adaptação às alterações climáticas; 

 Livro Verde sobre Gestão dos Bio-Resíduos na EU; 

 Gestão de Óleos Alimentares Usados; 

 Licenciamento de recintos itinerantes e improvisados; 

 Acção Social Escolar; 
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 Transferência de competências na área da educação; 

 Empreendimentos turísticos; 

 Quadro jurídico dos trabalhadores da administração pública; 

 Regime jurídico da estrutura e organização autárquica; 

 Reabilitação urbana; 

 Comunicações electrónicas; 

 Transformação de vários hospitais em entidades públicas empresariais; 

 Definição do regime da acessibilidade dos edifícios e estabelecimentos que 

recebem público, via pública e edifícios habitacionais de pessoas com 

mobilidade condicionada; 

 Fundação da Casa da Música; 

 Medidas de simplificação e eliminação de actos e procedimentos notariais e 

registrais;  

 Parques de estacionamento de veículos a motor; 

 Livro de reclamações para a Administração Local; 

 Regime Jurídico do Associativismo Jovem; 

 Reforma do sistema de protecção e de socorro; 

 Promoção de transportes rodoviários não poluentes; 

 Exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União 

Europeia e membros das suas famílias; 

 Garantia dos direitos dos utentes durante a realização de obras em auto-

estradas; 

 Prevenção do tabagismo; 

 Obras em Prédios Arrendados; 

 Comissões Arbitrais Municipais; 

 Instalação de cemitérios; 

 Funcionamento das Zonas de Caça Municipais; 

 Apoio às Artes; 

 Protecção a edifícios públicos de reconhecido valor arquitectónico; 

 Bases das políticas de desenvolvimento actividade física e do Desporto; 

 Instalações de armazenamento e de abastecimento de combustíveis; 

 Instalação e funcionamento dos empreendimentos de turismo no espaço rural; 

 Regime jurídico do Sector Empresarial do Estado; 

 Regulamento Geral de Segurança em Edifícios; 

 Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade; 

 Justificação de faltas por doença; 

 Horário de funcionamento das farmácias de oficina; 

 Instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de Apoio Social; 
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 Recuperação e transmissibilidade do défice tarifário e dos ajustamentos 

tarifários; 

 Regime excepcional e transitório de contratação de empreitadas de obras 

públicas; 

 Organização e funcionamento das unidades de saúde familiar (USF); 

 Qualificação exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projectos, pela direcção técnica de obras de edificação, pela fiscalização de obra 

pública e ao técnico de obra, bem como os deveres que lhes são aplicáveis; 

 Utilização de solos com povoamento, percorridos por incêndios; 

 Transporte colectivo de crianças por meio de automóveis ligeiros; 

 Exercício da actividade funerária; 

 Sistema de produção cartográfica; 

 Proibição de exigência de caução para garantir o cumprimento de obrigações 

decorrentes do fornecimento dos serviços públicos essenciais; 

 Exercício da actividade de promoção imobiliária; 

 Acesso e exercício da actividade de administração de condomínios; 

 Plano Nacional de Segurança Rodoviária; 

 Normas técnicas e funcionais relativas à rede de vigilância e detecção de 

incêndios e de infraestruturas de apoio ao combate; 

 Normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro e manutenção 

da rede viária florestal; 

 Regime aplicável aos projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN) 

classificados como de importância estratégica; 

 Pessoal não docente; 

 Planos de Ordenamento dos Estuários; 

 Mercado Ibérico da Electricidade; 

 Modelo de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-

2013 (QREN); 

 Proposta de revisão do Mapa Judiciário; 

 Mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais; 

 Actividade de comércio a retalho não sedentário exercida por feirantes; 

 Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição; 

 Quadro do financiamento do sistema de segurança social; 

 Requisitos de segurança a que estão sujeitas as piscinas públicas, privadas de 

utilização individual e privadas de utilização colectiva; 

 Produção de energia eléctrica por intermédio de unidades de micro-produção; 

 Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE); 

 Julgados de Paz; 
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 Regime jurídico do Saneamento Financeiro Municipal, do Reequilíbrio 

Financeiro Municipal e do fundo de Regularização Municipal; 

 Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais; 

 Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios; 

 Regime Jurídico dos Aproveitamentos Hidroagrícolas. 

 

A ANMP continua representada em inúmeras instituições e entidades (cerca duas 

centenas), intervindo em assuntos que são de grande relevância para as autarquias 

locais e para as populações, sendo tal, também, a manifestação da representatividade 

alcançada por esta Associação.  

O presente Relatório de Actividades não é minucioso ou exaustivo na análise do 

trabalho desenvolvido pela ANMP. Pretende unicamente sintetizar o que de mais 

importante foi feito neste período. 

 

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: 

 XV Congresso da ANMP, Centro de Congressos da Alfândega, Porto, 9 e 

10 de Dezembro de 2005; 

 XVI Congresso da ANMP (extraordinário), Pavilhão Atlântico, Lisboa, 4 de 

Outubro de 2006; 

 XVII Congresso da ANMP, Teatro Micaelense, Ponta Delgada, 15 e 16 de 

Junho de 2007; 

 Apresentação Pública do Projecto Investidor Mais, Centro Cultural de 

Belém, Lisboa, 22 de Março de 2006; 

 Conferência Europeia “No Excuse! Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio – 8 Caminhos para Mudar o Mundo”, Centro Cultural de Belém, 

Lisboa, 12 e 13 de Outubro de 2006; 

 Congresso do Poder Local, no âmbito da Jornada Comemorativa dos 30 

Anos de Poder Local Democrático, Pavilhão do Conhecimento, Lisboa, 12 

de Dezembro de 2006; 
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 Ciclo de Seminários sobre o novo regime jurídico da Urbanização e da 

Edificação, Janeiro e Fevereiro de 2008 (Mirandela, Santo Tirso, Castro 

de Aire, Coruche, Alenquer, Aljustrel, Ponta Delgada e Funchal); 

 Conferência temática “Mobilidade nos Municípios", Abril de 2007, Santa 

Maria da Feira;  

 Conferência temática “Cidades Criativas”, Março de 2007, Oeiras; 

 Colóquio “O acesso à informação administrativa”, Maio de 2009, Lisboa, 

em colaboração com a Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos; 

 Ciclo de Seminários sobre os Decretos Regulamentares do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Julho de 2009 

(Santarém, Alijó e Viana do Alentejo); 

 Acções de Formação sobre a Avaliação de Prédios Urbanos, Setembro e 

Outubro de 2009 (Lisboa, Porto, Évora, Tomar, Faro, Gouveia, Ponte da 

Barca e Murça). 

 

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: 

 Apresentação do Projecto sobre Mobilidade Sustentável; 

 II Conferência Ordenamento do Território e Revisão dos PDM; 

 Exposição Interactiva Portugal Presente; 

 Acções de Informação sobre o Acesso aos Documentos Administrativos; 

 Formação de técnicos Municipais para a revisão trienal do Zonamento - 

Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI); 

 12 Acções Descentralizadas sobre Educação; 

 12 Acções descentralizadas sobre a Lei das Finanças Locais; 

 5 Acções Descentralizadas sobre o Processo de Transferência de 

Competências para os Municípios; 

 Acções de Informação para Eleitos Locais e técnicos municipais. 
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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; 

 Imposto sobre Veículos; 

 Quadro de Referência Estratégico Nacional; 

 Serviços Municipais de Protecção Civil; 

 Transporte Colectivo de Crianças; 

 Assunção de compromissos por parte do Estado; 

 Descentralização administrativa; 

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

Janeiro; 

 Regime de funcionamento das juntas médicas; 

 Revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (DL 380/99 de 

22 de Setembro); 

 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 e de resíduos; 

 Lei das pedreiras; 

 Lei do ruído; 

 Licenciamento comercial; 

 Ocupação do Domínio Público Municipal. Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem;  

 Comunicações electrónicas; 

 Regulamentação das competências municipais no âmbito da defesa do 

consumidor; 

 Liberalização do mercado de energia eléctrica em Portugal; 

 Código dos Contratos Públicos; 
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 Rendas devidas aos Municípios pelos Concessionários da Distribuição de 

Energia Eléctrica em Baixa Tensão; 

 Criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde 

(ACES) do Serviço Nacional de Saúde; 

 Conselhos Municipais de Juventude; 

 Código das Expropriações; 

 Código da Estrada; 

 Regime jurídico da urbanização e edificação; 

 Polícias municipais; 

 Contribuição para o Audiovisual. 

 

3.1. Transferência de atribuições e competências para os municípios. 

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), os 

diversos Congressos da ANMP aprovaram um conjunto de condições gerais que 

enquadram o processo. Com efeito, as novas atribuições e competências não são 

transferidas por efeito automático da lei, uma vez que esta estabelece uma mediação 

necessária, através de diplomas de concretização dessa mesma transferência. 

Depois de adiamentos sucessivos da regulamentação da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e perante a solicitação repetida aos sucessivos Governos no sentido da sua 

concretização, o actual executivo deu o acordo ao início das negociações tendentes a 

transferir para os municípios novas competências na área da Educação, Saúde, Acção 

Social e do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Depois de uma reunião com o Primeiro-Ministro, e de encontros com membros do 

Governo para inventariação mais precisa das matérias a discutir, a ANMP lançou um 

inquérito aos Municípios, de carácter genérico e definidor de opções políticas. 

Posteriormente foram realizadas reuniões descentralizadas com todos os Municípios 

(em Coimbra, Torres Novas, Vila Franca de Xira, Almodôvar, Paredes, Vila Verde, 

Belmonte, Ponte de Sôr, Viseu e Alijó), bem como com as Juntas Metropolitanas de 

Lisboa e do Porto. 

Tais reuniões tiveram por objectivo auscultar os Associados, tendo em vista a 

sistematização das suas indispensáveis colaborações na negociação política de tal 

matéria com o Governo. 

O processo negocial entre o Governo e a ANMP iniciou-se em meados de Janeiro de 

2007, com reuniões separadas pelas áreas da Acção Social, da Saúde e da Educação, 

coordenadas pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, e nas quais 
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participaram cada um dos secretários de Estado que representavam os três Ministérios 

envolvidos. Os resultados verificados foram quase inexistentes. 

No que se refere à área do Ambiente e do Ordenamento do Território, proposta pela 

ANMP, o processo não teve desenvolvimentos significativos. 

Foram identificadas diversas áreas de trabalho, não tendo contudo havido a 

concretização, em todas as áreas temáticas, de verdadeiras propostas de transferência 

de competências. Com efeito, se alguns avanços existiram na área da Educação, já no 

que se refere à Acção Social e à Saúde não houve progressos. 

 

3.2. Finanças Locais. 

Em Outubro de 2005, o Governo decidiu nomear um Grupo de Trabalho, com exclusão da 

ANMP, para preparar uma nova Lei de Finanças Locais. 

Posteriormente, e fruto das sugestões da ANMP, o Governo veio a alterar a sua postura e 

condescendeu com a participação, como convidado, de um representante da ANMP 

naquele Grupo de Trabalho, bem como na realização de reuniões mensais de 

acompanhamento deste processo, com o Conselho Directivo. Destas reuniões só vieram a 

realizar-se duas, sendo certo que, pouco tempo depois, o referido Grupo de Trabalho 

encerrou as suas reuniões, sem ter chegado a um texto final e sem terem sido apresentados 

e discutidos valores para as diversas componentes quantitativas referentes às principais 

variáveis em análise, nomeadamente para o cálculo do montante global a distribuir pelas 

autarquias, critérios de distribuição e parâmetros para referenciar os limites de 

endividamento dos Municípios. 

Em Junho de 2006, o Governo apresentou publicamente um projecto de Proposta Lei de 

Finanças Locais, que sofreu sucessivas alterações, mas que mereceu o repúdio da ANMP. 

Por isso, e face à situação gravosa, realizou-se um Congresso Extraordinário, que teve como 

preocupação fundamental a salvaguarda dos interesses das populações, através da 

existência de meios financeiros que garantissem a qualidade dos serviços prestados e os 

equipamentos indispensáveis ao bem-estar de toda a comunidade local. 

Defendeu-se, assim, que tal preocupação fundamental deveria ser assegurada através 

duma justa repartição dos recursos públicos entre o Estado Central, as Regiões Autónomas 

e as Autarquias Locais --- como, aliás, a Constituição da República obriga ---, e de uma 

verdadeira solidariedade, entre as mesmas instituições, na redução do défice público, 

garantindo a existência de um esforço participado e proporcionalmente repartido entre 

todos. 
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O XVI Congresso Extraordinário deliberou rejeitar a Proposta de Lei de Finanças Locais, 

lamentando o retrocesso da autonomia do Poder Local e o reforço do centralismo que 

decorria e decorre de tal documento. Com efeito, o texto aprovado propícia: 

 A possibilidade de alterações avulsas à Lei das Finanças Locais, 

introduzidas em cada ano pelo Orçamento do Estado; 

 Alterações avulsas dos limites de endividamento em cada Lei do 

Orçamento de Estado; 

 Aplicação de sanções financeiras desproporcionadas, em situação de 

ultrapassagem aos limites de endividamento, agravando-as ainda mais 

obrigação de contratação de auditores externos; 

 Despacho casuístico de um Ministro para aprovar a exclusão de 

determinados empréstimos aos limites de endividamento; 

 Isenções decididas pelo Governo sobre impostos que são receitas 

municipais, sem compensação automática das autarquias respectivas; 

 A definição avulsa de limites às despesas com pessoal em cada Lei do 

Orçamento de Estado, que impossibilita que as autarquias tenham a 

capacidade de decidir a sua estrutura administrativa interna, de forma a 

garantir uma gestão efectiva; 

 A retirada de 50% do IMI Rústico às receitas municipais, constituindo a 

mesma receita das freguesias; 

 A introdução de “mecanismos de travão” diversos --- crescimentos 

negativos máximos, aumentos máximos, crescimentos zero em diversas 

circunstâncias, perdas máximas de 50%, etc, que vigorarão até 2009. 

Porém, a partir de 2009 a aplicação da lei provocará perdas anuais de 

2,5% ou de 5% a cerca de 200 Municípios, alguns deles durante 10, 15 

ou 20 anos, situação que é absolutamente insustentável. 

 

3.3. Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN 2007-2013. 

No quadro da preparação do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), 

foram realizadas várias reuniões com o Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional, tendo a ANMP acompanhado muito de perto 

tal temática. 

Conscientes das responsabilidades detidas pelo Poder Local no processo de 

desenvolvimento do País, designadamente como primeiro contribuinte para o esforço 
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de investimento público nacional e como utilizadores relevantes dos Fundos 

Estruturais da União Europeia, salientaram-se, desde sempre, algumas questões 

fundamentais, uma vez que foi perceptível, desde o início, que a concepção do QREN 

levaria a uma maior centralização das decisões na Administração Central.  

Foram explicitadas como questões essenciais para os Municípios a sua participação 

financeira nos recursos comunitários do novo QREN e a contratualização com as 

Associações de Municípios que o pretendessem de componentes dos programas 

operacionais regionais. 

A posição do Governo de não definir à partida envelopes indicativos para os 

municípios, mesmo nos programas regionais, e de colocar em concorrência aberta os 

grandes projectos dos Ministérios com os de menor escala candidatados pelos 

Municípios, por forma a seleccionar os que melhor contribuem para o 

desenvolvimento nacional, alertou-se, pretendia apenas marginalizar os municípios do 

acesso aos Fundos.  

A ANMP rejeitou também a intenção do Governo de que a contratualização apenas 

viesse a incluir a componente técnica da gestão dos projectos, mas não o seu processo 

de decisão, o qual deixaria de ser decidido em parceria para passar a ser uma 

prorrogativa da Administração Central, tendo como consequência que se 

contratualizaria com as Associações de Municípios o trabalho técnico pesado de 

verificação e de controlo, enquanto que a Administração Central reservaria para si 

própria o poder de decisão. 

O desastroso modelo adoptado de gestão, reafirma-se, é centralista, sendo o modelo 

de contratualização frágil e inconsistente. Perante a gravidade da situação, a ANMP 

obteve alguns compromissos do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional: 

 Assim, além dos ajustamentos a introduzir na fase de aprovação dos Programas 

Operacionais, realização de outros acertos e definições de pormenor, em sede 

de Regulamentação de cada Programa Operacional; 

 Inclusão de 2 executivos a tempo inteiro (1 da Administração Central e 1 dos 

Municípios) no órgão de gestão dos PO’s Regionais (das Regiões de 

Convergência: Norte, Centro e Alentejo), deixando para mais tarde os do 

Algarve e Lisboa, dada a reduzida dimensão dos POR; 

 Nos textos dos Programas Operacionais, melhoramento do conceito de 

“delegação por contratualização”, de acordo com a leitura da ANMP, 

abrangendo os PO’s Regionais e os PO’s Temáticos, sendo que a sua definição 

com pormenor seria materializada nos respectivos Regulamentos;  
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 Alteração da redacção referente a “ser desejável que as candidaturas dos 

projectos sejam apresentadas conjuntamente com a proposta de plano de 

desenvolvimento…”, por quanto esse desejo não se revelava exequível e 

poderia ser motivo de tratamento diferenciado nos processos de 

contratualização. Também importante neste particular se revelava que os 

procedimentos e o quadro de contratualização tenham o devido e cuidado 

pormenor em sede de Regulamentação dos PO´s; 

 Essa nova redacção dos textos dos PO’s e a subsequente Regulamentação, 

incluía a possibilidade de haver contratualização nos Programas Operacionais 

Temáticos (que nos textos não está devidamente explicitada), idêntica à 

formulada para os Programas Operacionais Regionais; 

 Explicitação que nos Programas Operacionais a taxa máxima de 

comparticipação seria de 85%; 

 Revisão da redacção do Programa Operacional Competitividade que explicita a 

elegibilidade de projectos municipais, garantindo a elegibilidade de projectos 

das Câmaras Municipais e muito em especial assegurando que as empresas do 

“Sector Empresarial Local” tem acesso ao Programa, sendo entidades elegíveis. 

Em conclusão, e não obstante a intervenção da ANMP, afirma-se que o QREN 

2007/2013 está a terminar o seu terceiro ano de intervenção com taxas de execução 

muito abaixo do que poderia ser considerado razoável. Tal deve-se, também, ao 

incompreensível atraso na aprovação dos diplomas do associativismo municipal, que 

se arrastou no tempo. 

A situação actual de execução do QREN é uma circunstância que se revela inadmissível.  

 

3.4. Comemorações dos 30 Anos de Poder Local Democrático. 

Depois da sessão de apresentação do programa das Comemorações dos 30 Anos de 

Poder Local Democrático, decorreram várias iniciativas, que passamos a referir: 

 A Sessão Solene de Início das Comemorações, que contou com a presença de 

centenas de antigos e actuais autarcas, para além de muitos convidados, foi 

uma magnífica jornada de afirmação da excelência do Poder Local e da justeza 

das Celebrações que então se iniciavam. Teve como palco privilegiado o 

esplendoroso Mosteiro da São Bento da Vitória, no Porto, encerrando com um 

concerto a cargo de Dulce Pontes. 

 O Prémio de Jornalismo na Área do Poder Local, instituído pela ANMP em 

colaboração com o Clube de Jornalistas - Press Club, e apresentado em Ponta 
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Delgada. Depois de decorrido o concurso, o trabalho “ Haja Saúde”, da 

jornalista da TSF, Maria Augusta Casaca, ganhou, por unanimidade do júri, o 

Primeiro Prémio de Jornalismo ANMP 2007. Também por unanimidade, o júri 

decidiu atribuir menções honrosas à jornalista do “Público” Joana Gorjão 

Henriques pelo seu trabalho “Apoios Municipais à Cultura” e ao jornalista da SIC 

Pedro Coelho, pelo trabalho “Ilha da Solidão”.  

 A ANMP, em cooperação estreita com a Câmara Municipal de Lisboa, o 

Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMRE) e a Cidades e Governos 

Locais Unidos (CGLU), e com o patrocínio da “Campanha do Milénio” da 

Organização das Nações Unidas, organizou também, a Conferência “8 Caminhos 

para Mudar o Mundo – a contribuição das colectividades locais e regionais na 

realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio”. 

 Porque o ordenamento do território se revela uma preocupação fundamental, a 

ANMP promoveu também, no âmbito das Comemorações, na Covilhã, a II 

Conferência Ordenamento do Território e Revisão dos PDM. 

 A Conferência sobre “Mobilidade nos Municípios” decorreu em Santa Maria da 

Feira e foi também uma das mais relevantes iniciativas das Comemorações, e 

serviu, em essência, para enfatizar que a indispensabilidade de políticas de 

equidade a tal nível para o país. 

 A aposta no conceito de cidade criativa enquanto opção atractiva de 

desenvolvimento económico, foi o tema central da Conferência Cidades 

Criativas, iniciativa integrada no Programa das Comemorações e que decorreu 

em Oeiras. 

 O Congresso do Poder Local, que decorreu em Lisboa, que se constituiu em 

inquestionável êxito, deixou evidenciada a indispensabilidade das autarquias 

enquanto pilar da Democracia, âncora de desenvolvimento e afirmação de 

futuro, uma realidade que levaria o Presidente da República, presente, a 

defender, face a uma “nova geração de políticas locais dirigidas para outros 

tipos de necessidades”, que devem “ser atribuídas maiores responsabilidades 

às autarquias, assegurando-lhes os correspondentes meios financeiros”. 

 A Exposição Interactiva - Portugal Presente – 30 Anos de Poder Local 

Democrático, inaugurada pelo Presidente da Assembleia da República, 

pretendeu salientar o imenso trabalho desenvolvido pelas autarquias locais: 

a) Na exposição, o “Memorial Interactivo” apresentava-se uma cronologia 

dos principais acontecimentos relativos ao municipalismo; 
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b) O “Monumento Vivo” dava-se vários tipos de informação sobre o que 

tem vindo a ser concretizado em cada Município em termos do seu 

desenvolvimento; 

c) A instalação “Figuras Autárquicas” mostrava-se o rosto de muitos dos 

que, ao longo destes 30 anos, personificam a acção local; 

d) No “Miradouro Virtual” podíamos visitar os Municípios de todo o País, 

para melhor podermos ajuizar sobre a melhoria e criação de novas infra 

estruturas; 

e) A instalação “Antes e Depois” proporcionava-se o visionamento 

comparado de imagens sobre a evolução, por acção municipal, de 

determinados espaços; 

f) O “Livro Mágico” é uma ilustração que nos dava conta do que é, 

institucionalmente, o Poder Local; 

g) A “Mesa Autárquica” evidenciava serviços prestados pelos Municípios;  

h) E “O que não se vê”, enfatizava o conforto de quem desfrutamos em 

nossas casas como consequência da acção municipal. 

 A Exposição esteve patente no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, de 12 de 

Dezembro de 2006 a 25 de Fevereiro de 2007 onde foi visitada por mais de 30 

mil pessoas; posteriormente entrou em itinerância pelo País e em todos os 

locais foi, igualmente, visitada por milhares de pessoas, com particular 

destaque para a comunidade escolar. 

 A edição do CD “Portugal Presente”, dedicado aos 30 Anos de Poder Local 

Democrático, destinado a jovens e crianças em idade escolar, foi distribuído 

pelo estabelecimentos de ensino, para ali levar uma imagem interactiva, real e 

desafiante sobre as tarefas que as autarquias asseguram na sua missão de 

desenvolvimento e de melhoria de qualidade de vida das populações. 

 

3.5. Reuniões Descentralizados do Conselho Directivo. 

No presente mandato realizaram-se várias reuniões descentralizadas do Conselho 

Directivo, que decorreram, não como é habitual na sede da ANMP em Coimbra, mas 

antes em diversas regiões do País. 

Tais reuniões pelo País procuraram enfatizar e alertar para os problemas críticos 

porque passam tais zonas, exigindo-se a criação das condições que possam inverter o 

quadro existente. 
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Assim, foram tratadas várias temáticas, desde os problemas ligados à desertificação 

natural e humana, a questão da importância das energias renováveis, do 

desenvolvimento do interior, e das acessibilidades, a temática sempre actual do 

encerramento dos serviços públicos pelo País. 

 

3.6. Encerramento de serviços Públicos. 

Combate difícil mas muito importante encetou a ANMP nesta matéria, tendo-se 

deparado com muita teimosia disparatada. Em variadíssimas ocasiões a ANMP foi 

alertando para o gravíssimo problema do encerramento dos serviços públicos, 

exigindo que fossem travadas e corrigidas as acções desarticuladas a que se assistia da 

parte de cada Ministério, e que conduziam a um resultado final evidente: o abandono 

de mais de três quartos do território pelos portugueses e a sobrecarga para alguns 

centros urbanos do litoral. 

Com efeito, com tais medidas avulsas foram criadas condições para o último passo de 

abandono de vários espaços territoriais, uma vez que ninguém pretende viver em 

locais onde, quase em simultâneo, encerram o serviço de urgências, o serviço de 

atendimento permanente, onde deixa de haver escola, onde fecha o posto da GNR, 

onde desaparece o Tribunal, onde encerra a linha de caminho de ferro e onde 

desaparecem os autocarros de transportes públicos. 

Defendeu a ANMP a criação de um País mais equilibrado e menos assimétrico, 

continuando este a ser um desígnio para os municípios portugueses. 

Acompanhou-se também de perto toda a problemática da reestruturação dos serviços 

de saúde, tendo o assunto sido debatido com os Municípios abrangidos e com o 

Ministério da Saúde, em várias reuniões havidas. Defendeu-se a ligação intrínseca 

entre o encerramento dos serviços de atendimento permanente e o processo de 

reestruturação da rede de urgências. 

A ANMP tomou mesmo a iniciativa de propor ao Ministério da Saúde a celebração de 

um Protocolo que tivesse por objectivo a definição do enquadramento geral e a 

determinação de regras que pudessem ser aplicadas aos municípios nas 

reestruturações dos serviços de saúde em curso. Com efeito, verificou-se que em 

alguns municípios as políticas do Ministério da Saúde foram concretizadas 

(designadamente com o encerramento de SAP) sem que tivesse existido a audição dos 

eleitos locais, legítimos representantes das populações, enquanto que noutros casos 

foram celebrados Protocolos com as autarquias locais envolvidas, quer relativos à rede 

de urgências, quer concernentes aos SAP. 
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Foi, pois, propósito da ANMP consignar princípios e garantias de igualdade entre os 

municípios, disponibilizando-lhes um Protocolo que pudesse definir os princípios gerais 

a que obedecesse a reestruturação dos serviços de saúde, texto esse que seria depois 

adaptado à realidade local, com protocolos específicos a celebrar por cada autarquia. 

Pretendeu a ANMP responder também a determinadas preocupações, 

designadamente a articulação do encerramento dos SAP com a operacionalização da 

rede de urgências, a audição dos municípios neste processo, a estatuição de que não 

haveria encerramento de SAP sem que estivessem garantidos e organizados os 

serviços e meios alternativos, bem como a consagração de soluções específicas para 

cada território, respeitando-se a diversidade territorial, cultural, económica e social de 

cada município, as respectivas acessibilidades e transportes. 

Não foi possível, entretanto, chegar a um acordo com o Ministério da Saúde 

relativamente ao conteúdo do Protocolo, uma vez que o Ministério da Saúde pretendia 

apenas incluir a temática dos Serviços de Atendimento Permanente, havendo uma 

recusa de a associar à reformulação da Rede de Urgências, o que para a ANMP era 

inaceitável. 

A ANMP acompanhou também de perto a reformulação do mapa judiciário, 

reafirmando que a existência de Tribunais, a par de outras infra-estruturas, constitui 

um factor impulsionador do desenvolvimento económico e social local, contribuindo 

para a fixação das populações nos locais onde estas infra-estruturas existem. Ora, num 

país onde a crescente desertificação do interior é realidade incontestável, fenómeno 

que tem sido combatido fortemente pelos municípios, apesar da escassez de recursos 

económico-financeiros, as propostas de revisão do Mapa Judiciário deveriam 

contribuir para a inversão desta tendência e não para o seu agravamento. 

Com efeito, não se revelava aceitável continuarmos a assistir ao deslocar constante de 

serviços essenciais para as populações, deixando para trás parte de Portugal e um 

grande número de portugueses. Todos eles são iguais. Todos têm direito ao acesso 

rápido e fácil a serviços de proximidade que reforcem a coesão territorial e o tecido 

social, seja qual for a parcela do país em que vivam. A proposta de revisão do mapa 

judiciário não poderia, assim, constituir-se em mais um factor determinante para a 

desertificação das zonas menos populosas do país.  

 

3.7. Estudos elaborados e pareceres jurídicos externos. 

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 
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estudos, por entidades de prestígio, sobre diversas temáticas de inquestionável relevo 

para as autarquias locais. 

 

3.7.1.Estudo sobre parcerias público-privadas. 

Reflecte sobre a importância das Parcerias Público-Privadas (PPP), apresentando 

propostas concretas para que o financiamento dos projectos locais se torne mais ágil, 

permitindo assim servir o desenvolvimento económico e social. Apresenta um 

articulado de projecto de diploma que preceitua sobre as parcerias público-privadas 

nas autarquias locais. 

 

3.7.2. Estudo sobre Competências Municipais no âmbito da Acção Social. 

Existe a convicção de que a intervenção dos municípios no âmbito da acção social é, 

neste momento, uma questão premente que vem exigindo dos municípios uma 

intervenção pulverizada e transversal em variadíssimas áreas (pobreza e exclusão 

social, deficiência, infância, terceira idade, toxicodependência, educação, emprego, 

saúde, etc.) 

A intensidade destas questões, aliada a uma factualidade prática, real, de intervenção 

municipal, exigia a ponderação de um modelo de enquadramento para esta temática. 

Por isso, a ANMP levou a efeito, com recurso a uma consultora, um estudo que 

procedeu ao levantamento e avaliação da intervenção municipal em matéria social, 

redefinindo as áreas/níveis de intervenção prioritárias para os municípios, 

identificando e avaliando o papel e intervenção dos vários parceiros sociais, e 

propondo um modelo normativo adequado ao papel destas parcerias, bem como um 

quadro legislativo de suporte. 

 

3.7.3. Estudo que esquadra os Municípios no Sector Público e na Economia Nacional. 

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

investimento e despesa, das suas receitas e do emprego geravam um problema com o 

qual a ANMP se debatia permanentemente. 

Por isso foi promovida a elaboração de um estudo, que incide sobre cinco dossiers, 

que aborda a receita municipal, investimento/despesa municipal, contributo social, 

emprego gerado e contributo para o défice público. 
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3.7.4. Estudos no domínio do Ordenamento do Território. 

Tendo em vista a preparação da II Conferência sobre Ordenamento do Território e 

Revisão dos PDM, a ANMP promoveu a elaboração de um conjunto de estudos 

preparatórios do evento, que consubstanciam as posições da ANMP sobre esta 

temática tão fundamental para os municípios. 

 

3.7.5. Pareceres Jurídicos. 

Paralelamente foram solicitados pareceres a consultores jurídicos sobre questões 

candentes, tendo os mesmos sido disponibilizados aos associados. Salientam-se: 

 Marcelo Rebelo de Souza - Proposta de Lei de Finanças Locais; 

 António Lobo Xavier - Proposta de Lei de Finanças Locais; 

 Diogo Leite Campos - Proposta de Lei de Finanças Locais; 

 Fernando Alves Correia - Lei n.º 52-A/2005, de 10 de Outubro (Altera o regime 

relativo a pensões e subvenções dos titulares de cargos políticos e o regime 

remuneratório dos cargos executivos das autarquias locais); 

 Carlos Lobo e Luís Silva Morais - Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro 

(Compatibilidade entre o exercício de funções de gestão em empresas 

municipais e exercício de funções nas Câmaras Municipais); 

 Fausto Quadros – Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho (estabelece as 

medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios); 

 David Duarte – Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, (estabelece o regime jurídico 

dos Conselhos Municipais de Juventude, determinando a sua composição, 

competências e regras de funcionamento); 

 António Lobo Xavier – IVA dos municípios das Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira. 

 

3.8. Energia. 

A ANMP tem acompanhado de perto as alterações efectuadas ao nível do sector 

eléctrico nacional, ciente da importância de que tal matéria tem para os municípios.  

Desde logo, interveio na discussão dos diplomas que concretizaram as bases da 

organização e funcionamento do sistema eléctrico nacional, bem como os diplomas 

regulamentares, designadamente o regime jurídico aplicável às actividades de 
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produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade. A participação 

da ANMP foi no sentido da defesa dos interesses dos municípios e dos seus cidadãos, 

nomadamente no que se refere às concessões municipais, com a sua manutenção, 

bem como com a garantia do princípio da igualdade. Com efeito, o sector da 

distribuição em baixa tensão é caracterizada, nomeadamente, pelo litoral do país com 

maior densidade de redes e de clientes e maior consumo per capita e um vasto interior 

com redes extensas, baixa densidade de clientes e baixo consumo. 

Os custos de construção, manutenção e gestão da rede por cliente são, nos dois casos, 

muitíssimo desiguais. Ora, foi preciso acautelar que o princípio da obrigatoriedade do 

concurso público para atribuição da concessão não se revelasse um instrumento 

impeditivo de compensar estas desigualdades. A concorrência, que a selecção dos 

distribuidores por concurso público supõe, não poderia colocar em causa nem a 

igualdade entre os consumidores nem o princípio da uniformidade tarifária. 

No que às rendas municipais diz respeito, a legislação estabelecia que a retribuição a 

pagar pelo concessionário distribuidor de energia eléctrica ao município concedente, 

pela concessão da distribuição de energia eléctrica era calculada em função da 

densidade de clientes por quilómetro quadrado, tendo-se em conta as vendas de 

energia do concessionário, calculando-se a mesma a partir de um valor percentual 

sobre as suas vendas de energia eléctrica em baixa tensão na área do respectivo 

município. 

A renda devida a cada município determinava-se, assim, em função das vendas de 

electricidade, determinada em função da densidade de clientes por quilómetro 

quadrado.  

Entretanto foram publicados diversos diplomas que desenvolveram as bases da 

organização e do funcionamento do sector eléctrico, que apontavam para a 

reformulação do regime de rendas dos municípios. Salienta-se, também, que existiam 

outras razões para que o regime legal fosse alterado, designadamente a liberalização da 

comercialização da energia eléctrica, tendo acabado, assim, o monopólio da EDP, 

empresa com a qual os municípios celebraram contratos de concessão. Existiu uma 

separação da anterior actividade de distribuição de energia, que agora, nos termos da 

legislação em vigor, congrega duas actividades distintas: a distribuição de energia e a 

comercialização de energia (a cargo dos comercializadores). Ora, por força da separação 

de tais actividades, o valor da renda não podia ser determinado em função das vendas 

de electricidade, pelo que se tornava necessário definir novos critérios para o seu 

cálculo.  
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Tornava-se, assim, necessário arranjar uma forma de defender os interesses dos 

municípios, razão pela qual a ANMP acompanhou de perto e de forma sistemática a 

revisão do regime legal consubstanciado no Decreto-Lei n.º 230/2008, de 27 de 

Novembro. Nos termos deste diploma, o valor da renda anual a pagar por cada 

concessionária relativamente a cada concessão é determinado a partir de um valor de 

referência, sendo certo que tal valor, que é a base de cálculo da renda, é actualizado, 

em cada ano, de acordo com a variação do índice de preços no consumidor (IPC), com 

exclusão da habitação, e ponderado por um factor aplicado ao crescimento do consumo 

de energia eléctrica em baixa tensão verificado em cada município. 

A demagogia dos pseudo defensores dos consumidores foi definitivamente ultrapassada 

nesta matéria. 

 

3.9. Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente 

A ANMP durante este período acompanhou e participou nas discussões mais 

relevantes relativas a esta matéria. 

Foram promovidas Conferências sobre esta temática tão relevante, uma vez que uma 

sociedade moderna e desenvolvida não prescinde de um sofisticado e complexo 

sistema de planeamento integrado do território, tanto mais 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. 

No que se refere ao Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de 

Águas Residuais 2007 — 2013 — (PEAASAR II), a ANMP debateu com profundidade um 

processo que é fundamental para os portugueses, logo para o Poder Local. Tendo-se 

como fundamental que a Administração Central assuma a sua co-responsabilidade no 

quadro de carências estruturais, importava que fossem articuladas com os Municípios 

as medidas políticas necessárias para garantir o desenvolvimento integrado e 

equilibrado de todo o País. 

Defendeu-se também a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço como 

objectivos, e as responsabilidades das Autarquias enquanto garantes locais pela 

prestação de serviços de qualidade, pelo que não deveria ser posta em causa o núcleo 

essencial das atribuições autárquicas nesta matéria. Importava acautelar também a 

articulação entre os sistemas em alta e o serviço em baixa, a conclusão de infra-

estruturas, a reabilitação de sistemas, a racionalidade económica e financeira, a 

melhoria da gestão, a redefinição de modelos tarifários, a recuperação de custos de 

investimento e de exploração, e a melhoria da qualidade do serviço prestado.  
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Relativamente ao Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos 2006-2016 (PERSU II), 

a ANMP salientou a importância da existência deste Plano, salientando, no entanto, 

que o mesmo deveria ser realista e ter em conta o País real, não ignorando as enormes 

dificuldades financeiras do Estado, dos municípios e dos cidadãos. 

Considerou-se então imprescindível a existência de suportados estudos económico-

financeiros que permitissem aos municípios avaliar os custos reais do projecto, 

nomeadamente no que se refere aos investimentos e às tarifas que dele emanam, 

defendendo-se, em síntese, que mais que a elaboração de um plano cheio de 

princípios mas com uma visão utópica e desfasada da realidade, revelava-se essencial a 

elaboração de um documento em que os agentes a responsabilizar pela sua 

implementação tenham a possibilidade de o discutir, se revejam nos seus princípios e 

medidas e se sintam co-responsabilizados e empenhados na luta pelo ambiente, por 

uma actuação solidária e pela defesa do uso parcimonioso e útil dos dinheiros 

públicos, em suma, pela sustentabilidade da sociedade que pretendemos legar às 

gerações vindouras. 

A ANMP participou também nas discussões relativas ao Plano Nacional da Política de 

Ordenamento do Território e ao Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

Por instância da ANMP, muitos mais municípios subscreveram os Compromissos de 

Alborg, sinal explícito da consciência de que a vida humana sustentável na terra não 

pode existir sem comunidades locais também elas sustentáveis.  

As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 

ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na 

actualidade. As alterações verificadas nos padrões climáticos são já bastante 

marcadas, tendo a maioria dessas alterações ocorrido durante a segunda metade do 

último século.  

Confrontar as alterações climáticas é, portanto, um duplo desafio: atacar a origem do 

problema, isto é, as emissões de gases com efeito de estufa; e preparar as sociedades 

em todo o mundo para lidar com os impactes biofísicos e socioeconómicos das 

alterações do clima.  

Neste contexto, a ANMP tem vindo a acompanhar muito de perto tão importante 

problemática, dando os seus contributos para a discussão do tema e formulando 

propostas, nomeadamente ao nível da Estratégia Nacional para as Alterações 

climáticas e do Roteiro Local para as Alterações Climáticas. 

Salienta-se que o trabalho desenvolvido pela ANMP foi reconhecido, tendo a União 

Europeia convidado esta Associação a assumir-se como a estrutura que se assumirá 
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como alavanca de apoio para a implementação do Pacto dos Autarcas para o Clima em 

Portugal. 

Ainda neste espírito, e celebrando o Ano Internacional do Planeta Terra, a ANMP 

celebrou um Protocolo que visa realização de diagnósticos energéticos e de auditorias 

energéticas às instalações municipais.  

 

3.10. Fórum Mundial da Água. Compromissos de Istambul 

Em Março de 2009 a ANMP participou e presidiu a uma sessão do quinto Fórum 

Mundial da Água realizado em Istambul, onde Presidentes de Câmaras Municipais e 

outros Representantes Eleitos Locais e Regionais de todo o mundo aderiram ao Pacto 

de Istambul sobre a Água para as Autoridades Locais e Regionais, com o objectivo de 

desenvolver estratégias para a gestão da água que permitam responder às mudanças 

globais, nomeadamente reduzir as disparidades existentes e contribuir para um 

desenvolvimento sustentável das Cidades e Regiões envolvidas. 

A ANMP participou nesse Fórum dando voz à ideia de que a implementação das 

conclusões do Fórum anterior, realizado três anos antes, produziu fracos resultados, 

criando junto das populações carenciadas - especialmente as populações dos países 

em vias de desenvolvimento - falsas expectativas; isto porque grande parte das 

autoridades nacionais, regionais e locais que se comprometeram com as medidas ali 

enunciadas, negligenciaram a execução dos compromissos assumidos, especialmente 

os relacionados com os Objectivos do Milénio. 

Em Junho de 2009 realizou-se em Copenhaga uma reunião da CGLU - Cidades e 

Governos Locais Unidos, sobre a Água – Copenhagen Water Meeting, onde foi 

aprovada a proposta da ANMP de criação de um mecanismo de acompanhamento e 

monitorização da concretização dos compromissos assumidos no Pacto de Istambul. 

Assumida a responsabilidade a ANMP está a desenvolver esse uma plataforma 

informática que, passada a actual fase de testes, entrará em funcionamento a nível 

mundial, em Janeiro de 2010. 

A Plataforma Global será de adesão individual e voluntária por parte de cada 

autoridade local que subscreva o Pacto. Será da responsabilidade das autoridades 

locais aderentes, o carregamento da respectiva informação quanto aos seus objectivos 

e metas definidas para um determinado período de tempo, funcionando a plataforma 

global como instrumento que acompanha a evolução dos diferentes indicadores 

seleccionados por cada uma das autoridades locais. 
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Como corolário deste processo, foi atribuída à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses assumiu a Vice-presidência da Comissão da Água no seio da CGLU. 

 

3.11. Regime dos titulares dos órgãos autárquicos 

Com a publicação da Lei n.º 52-A/2005, de 10 de Outubro (altera o regime relativo a 

pensões e subvenções dos titulares de cargos políticos e o regime remuneratório dos 

cargos executivos das autarquias locais), geraram-se situações de desigualdade e de 

profunda incerteza para as Câmaras Municipais e para os eleitos locais. 

A ANMP envidou esforços no sentido da explicitação da matéria em causa, tendo sido 

possível encontrar com o Governo um consenso relativamente a algumas situações, 

propiciando-se a inscrição dos eleitos locais, em certos casos, na Caixa Geral de 

Aposentações, e tendo-se igualmente obtido um entendimento que salvaguardou os 

direitos dos autarcas, independentemente da data da instalação dos órgãos. 

Mantêm-se, no entanto, situações de injustiça e como tal incompreensíveis, situações 

essas inseridas numa estratégia de combate aos autarcas. 

 

3.12. Educação 

Em matéria de educação, neste período foram negociados dossiers complicados, que a 

ANMP acompanhou muito de perto. Foi um dos processos negociais mais difíceis que 

esta Associação enfrentou. Ainda em curso, seria desastroso não fosse a actividade e a 

postura dos negociadores da ANMP. 

Desde logo em matéria de Transporte Colectivo de Crianças, uma vez que a publicação 

e entrada em vigor – faseada – das novas regras no transporte colectivo de crianças – 

Lei n.º 13/2006, de 18 de Setembro – foi um processo acompanhado pela ANMP, pela 

sua extrema importância, mas também por se tratar de um diploma que gerou muitas 

dúvidas e dificuldades para os Municípios.  

O re(ordenamento) da rede escolar, a suspensão e encerramento de escolas do 

primeiro ciclo do ensino básico -  1500 no ano lectivo de 2005/2006 e cerca de 900 

escolas posteriormente, determinou um apoio constante aos muitos Municípios 

envolvidos, e um contacto permanente com o Ministério da Educação. 

Estreitamente conexo a este ponto temos as cartas educativas, prioritárias para a 

ANMP, desde o primeiro momento. A calendarização negociada com o Governo – 

desde os ajustamentos e clarificações de critérios, ao assumir pelo Ministério da 
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Educação da sua parte no custo da elaboração - foi sendo cumprida e este processo 

está em fase final. 

No último mandato houve algum avanço no processo de transferência de 

competências, no domínio da educação. 

Não obstante estarmos perante uma matéria sensível aos Municípios e para a qual há, 

na generalidade, um grande consenso, o processo foi objecto de críticas, as quais 

tiveram essencialmente a ver com o facto de, face às matérias em questão, não se 

adoptar um período experimental que permitisse corrigir as situações que 

eventualmente se viessem a mostrar menos conformes. O tempo veio dar razão à 

ANMP em vários aspectos, então, apontados e que importa consequentemente 

retomar. 

Assim, e relativamente ao conteúdo específico do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de 

Julho, não obstante a previsão de transferência de diversas competências, as mesmas 

não foram, até à data, concretizadas. De facto, a componente de apoio à família e os 

transportes escolares do 3º ciclo, continuam a ser exercidas da mesma forma: a 

primeira através de protocolos anuais entre os municípios e as direcções regionais de 

educação respectivas; a segunda através de transferências financeiras da Direcção 

Geral das Autarquias Locais. 

Quanto à acção social escolar do 2º e 3º ciclos, a mesma continua a ser assegurada 

pelo Ministério da Educação, tendo havido, de forma desarticulada e desenquadrada 

do Decreto-Lei n.º 144/2008, uma tentativa de efectivar a transferência da gestão de 

refeitórios concessionados (para quem assim o entendesse) e de refeitórios em 

exploração directa (para os municípios subscritores do contrato de execução, apesar 

desta matéria estar fora daquele âmbito). 

Das transferências de competências, de carácter não universal, e que dependem da 

celebração de um contrato de execução, assumindo, desta forma, um carácter mais de 

«delegação» que de efectiva transferência e atribuindo um direito de «veto» à 

administração central relativamente à conveniência e interesse na sua subscrição, 

salientam-se os actuais constrangimentos no âmbito do pessoal não docente, e que 

dizem respeito à ausência de regulamentação que enquadre as funções do responsável 

pela escola e as funções da câmara municipal com respeito à autonomia das duas 

entidades em causa e em prol de uma verdadeira gestão integrada de pessoal. 

Quanto à gestão do parque escolar a ANMP salientou por diversas vezes que o 

financiamento previsto é manifestamente inadequado para a manutenção e 

apetrechamento das escolas do 2º e 3º ciclos. A questão coloca-se de igual forma 

relativamente à construção de novos edifícios e o correspondente financiamento. 
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Nas actividades de enriquecimento curricular – matéria que pode ser promovida com 

ou sem contrato de execução – é indispensável que se assuma a curricularização do 

“Inglês”, factor que irá contribuir para a verdadeira universalização da aprendizagem 

da língua e simultaneamente para a estabilização do quadro de docentes nesta área. 

As competências de monitorização e avaliação foram cometidas ao Observatório das 

Políticas Locais de Educação. Todavia, não obstante a ANMP ter proposto a 

comparticipação para o seu financiamento, a mesma não iniciou a sua actividade, com 

todos os prejuízos daí advenientes. É uma situação que se reputa de inadmissível. 

 

3.13. Protecção Civil 

No âmbito do Sistema de Protecção e Socorro, a ANMP contribuiu activamente para a 

reforma operada nos anos de 2006 e 2007 pelo Governo, tendo realizado diversas 

reuniões com os seus associados, as quais permitiram a apresentação de contributos 

em matérias como a Lei de Bases da Protecção Civil, o Regulamento dos Corpos de 

Bombeiros, o Estatuto Social dos Bombeiros, o Regime de Seguros e os Serviços 

Municipais de Protecção Civil. 

No que diz respeito em particular aos Serviços Municipais de Protecção Civil, a ANMP 

apresentou ao Governo uma proposta de diploma, tendo grande parte do seu 

conteúdo sido adoptado pela Lei n.º 65/2007, a qual veio regulamentar o 

funcionamento daqueles serviços. 

Ao nível do seguro de acidentes pessoais dos bombeiros, a ANMP tomou a iniciativa de 

propor uma subida das condições mínimas deste seguro, tendo convidado os seus 

associados a subscreverem essas condições mesmo antes da publicação da Portaria 

que regulamenta a matéria, a qual foi publicada em Outubro de 2009. 

Quanto à Defesa da Floresta Contra Incêndios, saliente-se que esta Associação 

participou activamente no projecto de diploma que deu origem ao Decreto-Lei n.º 

124/2006, bem como apresentou diversas propostas de alteração a este diploma ao 

Ministério da Agricultura, em virtude de se terem verificado alguns constrangimentos 

decorrentes da sua aplicação prática, em particular no que diz respeito aos 

condicionalismos à edificação nos espaços florestais e rurais, fora das áreas edificadas 

consolidadas. Estas iniciativas culminaram com uma alteração publicada em Janeiro de 

2009, a qual veio permitir que sejam os Municípios a definir as regras de implantação 

de edificações naqueles espaços, as quais devem ser vertidas nos planos municipais de 

defesa da floresta contra incêndios. 
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Registe-se, também, neste âmbito, a celebração de um protocolo entre a ANMP, a Liga 

de Bombeiros Portugueses (LBP) e a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), 

tendente à criação de Equipas de Intervenção Permanente, as quais funcionam junto 

dos corpos de bombeiros dos Municípios com elevado risco de incêndio. Os custos 

resultantes da constituição destas equipas são suportados em partes iguais pelos 

Municípios e pela ANPC. 

De destacar, ainda, na sequência de diversas reuniões entre a ANMP e a Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, a transferência de atribuições para 

os Municípios do continente em matéria de constituição e funcionamento dos 

gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa 

da floresta, através da Lei n.º 20/2009, de 12 de Maio. 

Uma última nota para a constituição, em 2009, do Centro de Recursos de Protecção 

Civil e Bombeiros (CRPCB), no qual participa a ANMP como associado, conjuntamente 

com outras entidades. Este Centro é uma estrutura que, para além de proceder à 

reestruturação da Escola Nacional de Bombeiros, tem como objectivo o 

desenvolvimento e gestão de recursos com vista à intervenção eficaz, eficiente e 

qualificada dos agentes de protecção civil, no âmbito dos diferentes dispositivos de 

protecção e de socorro. 

3.14. Conselhos Municipais de Juventude 

A Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico dos Conselhos 

Municipais de Juventude, determinando a sua composição, competências e regras de 

funcionamento.  

Estamos perante um diploma que reputamos de disparatado, inconstitucional porque 

fere a autonomia local, sem quaisquer benefícios para reais e já consolidadas políticas 

locais de juventude. 

Nos termos do preceituado em tal diploma, o Conselho Municipal de Juventude é um 

órgão consultivo do município sobre as matérias relacionadas com a política de 

juventude. Com efeito, verifica-se da análise do conteúdo do diploma que o Conselho 

Municipal de Juventude emite um parecer obrigatório sobre um conjunto de matérias, 

um parecer facultativo noutras, devendo ainda ser auscultado em diversos assuntos. 

O conteúdo Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, e a configuração jurídica do Conselho 

Municipal de Juventude causaram a maior estranheza e perplexidades. Com efeito, o 

Conselho conceptualizado como órgão consultivo do município, emite pareceres 

obrigatórios sobre determinadas matérias, elege os representantes do município nos 

Conselhos Regionais de Juventude e no Conselho Municipal de Educação, situação 

verdadeiramente anómala e estranha, uma vez que não são os órgãos municipais 
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competentes e representativos – Assembleia Municipal e Câmara Municipal – a eleger 

os representantes do município, inibe, sem qualquer fundamento ou razão 

justificativa, que determinados membros do Conselho – desde logo o presidente da 

Câmara Municipal e os membros da Assembleia Municipal – deliberem sobre 

determinadas matérias e responsabiliza a Câmara Municipal pelo apoio logístico e 

administrativo ao Conselho bem como aos eventos organizados por sua iniciativa, 

nomeadamente a realização de encontros de jovens, seminários, conferências ou a 

edição de materiais de divulgação. 

Várias normas do diploma constituem-se como intromissões desproporcionadas do 

legislador na actividade municipal, parecendo, por isso, afrontar o princípio 

constitucional da autonomia local; são, também, uma forma de condicionar a 

capacidade de acção das Câmaras Municipais, impondo-lhe determinadas obrigações 

que restringem a sua autonomia de gestão, o que mereceu, também, politicamente, a 

absoluta discordância da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). 

Por isso, a ANMP requereu ao Provedor de Justiça que solicitasse ao Tribunal 

Constitucional a análise da conformidade constitucional de algumas das normas do 

diploma. 

 

3.15. Comunicações electrónicas 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, que estabelece o regime 

aplicável à construção de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, à instalação de redes de comunicações electrónicas e à 

construção de infra-estruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, 

conjuntos de edifícios e edifícios. 

Trata-se de diploma com enormes repercussões ao nível actividade das Câmaras 

Municipais, razão pela qual mereceu uma atenção particular da ANMP. Com efeito, o 

Decreto-Lei n.º 123/2009 consigna que pela utilização e aproveitamento dos bens do 

domínio público municipal, pela utilização e aproveitamento das infra-estruturas do 

Município e pela utilização das ITUR públicas (transmitidas ao Município nas operações 

urbanísticas) apenas é devida a taxa municipal de direitos de passagem, sendo 

proibida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações, e atribui ao 

ICP-ANACOM determinadas competências, relativamente aos municípios, que 

excedem aquilo que constitucionalmente nos parece admissível (poderes 

sancionatórios e de emissão de decisões vinculativas sobre determinadas matérias). 

Porque várias normas do diploma apontam, inequivocamente, para desconformidades 

com a Constituição da República Portuguesa, a ANMP remeteu-o a o Provedor de 



 

Relatório de Actividades. Mandato 2006-2009. Página 33 

 

Justiça, com a solicitação de que seja requerida ao Tribunal Constitucional a apreciação 

da sua constitucionalidade. 

Constata-se que o legislador prejudicou os interesses municipais e o interesse público, 

em favor dos interesses empresariais, situação que se reputa de incompreensível. 

 

3.16. Áreas Regionais de Turismos e Postos de Desenvolvimento Turístico. 

A ANMP acompanhou de perto a instalação das Entidades Regionais de Turismo e dos 

Pólos de Desenvolvimento Turístico. Com efeito, esta Associação esteve representada 

em todas as Comissões Instaladores, tendo endereçado aos seus representantes em 

tais Comissões diversas orientações e propostas que deveriam ser defendidas para 

bem do poder Local. 

Salienta-se, antes de mais, que o projecto de diploma que foi oportunamente 

remetido à ANMP apontava para entidades regionais de turismo justapostas às NUT II. 

No entanto, o resultado final - Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril - conduziu à 

consagração de cinco Entidades Regionais de Turismo e de seis Pólos de 

Desenvolvimento Turístico.  

A ANMP, por entender que os municípios deveriam ter uma voz activa em tais 

instituições, elaborou um projecto de estatutos-tipo, que distribuiu pelos seus 

representantes nas Comissões Instaladoras, tendo em vista a uniformização e a 

salvaguarda de um conjunto importante de aspectos. Referem-se, a título de meros 

exemplos: na assembleia-geral pelo menos 50% dos membros deveriam ser 

presidentes das Câmaras Municipais; a restrição ao mínimo a criação de delegações; 

ponderação e equilíbrio na criação de estruturas de apoio, designadamente de 

gabinetes de apoio à direcção; inexistência de senhas de presença para os membros 

não executivos da direcção e para os membros da assembleia-geral; parcimónia ao 

nível da fixação do número de pessoas em regime de tempo inteiro em exercício de 

funções na direcção. 

Participou-se também em inúmeras reuniões que tiveram por objectivo desbloquear 

situações que se foram colocando aos municípios com a sua integração nas novas 

Estruturas, bem como com membros do Governo, na tentativa de ultrapassar 

problemas que foram surgindo. 

No entanto, sublinha-se que existem problemas que subsistem, ao nível da 

configuração de tais Entidades, da sua organização, funcionamento e financiamento, 

que necessariamente terão que ser equacionados e resolvidos. 
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Em suma, é um processo que se revelou desastroso, que procurou ajustar os espaços 

territoriais a interesses que não são os dos municípios e os dos agentes do sector.  

 

3.17. Planos de prevenção dos riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infracções conexas 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) aprovou uma Recomendação sobre 

“Planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas”, nos termos da qual as 

entidades públicas deviam elaborar planos de gestão de riscos e infracções conexas. 

Tendo por objectivo a elaboração de um plano-tipo de prevenção dos riscos de gestão, 

incluindo os de corrupção e infracções conexas, que pudesse ser posteriormente 

distribuído aos municípios, servindo-lhes de base aos seus próprios planos, a ANMP 

desenvolveu tal trabalho, tendo para o efeito contado com a prestimosa colaboração 

Tribunal de Contas. 

Tais Planos têm por objectivo salvaguardar aspectos indispensáveis na tomada de 

decisões, e que estas se revelem conformes com a legislação vigente, com os 

procedimentos em vigor e com as obrigações contratuais a que as instituições estão 

vinculadas. 

Salienta-se que a gestão do risco é uma responsabilidade de todos os trabalhadores 

das instituições, quer dos membros dos órgãos, quer do pessoal com funções 

dirigentes, quer do mais simples funcionário. 

As Câmaras Municipais serão as primeiras entidades públicas que disporão de tais 

Planos. 

 

3.18. Código dos contratos públicos 

O ano de 2008 foi marcado pela publicação e entrada em funcionamento do novo 

Código dos Contratos Públicos e respectiva regulamentação. Tratou-se, portanto, de 

um ano pioneiro na implementação do novo regime de contratação pública, a qual foi 

acompanhada pela Comissão de Acompanhamento do Código dos Contratos Públicos 

(CACCP). 

A ANMP participou, activamente, na aludida Comissão, não só através do debate e 

discussão centrado nalguns normativos cuja redacção ou aplicabilidade colocam 

múltiplas dificuldades, mas também da detecção de vários constrangimentos 

decorrentes do novo quadro legal e apresentação de propostas de resolução dos 

mesmos. 
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Estranhamente, os responsáveis da Administração Central encarregues de organizar as 

propostas têm sistematicamente desprezado quem conhece a realidade. Queremos 

manter a transparência, sem no entanto ter de recorrer a absurdos burocráticos que 

têm como resultado final retirar ao regime legal todo o equilíbrio e equidade. 

 

3.19. Inquéritos formulados aos Municípios 

No actual mandato a ANMP solicitou aos municípios o preenchimento de diversos 

inquéritos, que foram sendo actualizados, e que serviram, em grande parte, de suporte 

e de fundamento para as conversações e negociações com o Governo. Salientam-se: 

 Dívidas da Administração Central aos Municípios; 

 Escolas de trânsito; 

 Encerramento de Serviços de Atendimento Permanente; 

 Regime Geral das taxas das autarquias locais; 

 Defesa do consumidor; 

 Polícias municipais. Conselhos Municipais de Segurança; 

 Alargamento da acção social escolar do 1.º ciclo do ensino básico; 

 Iniciativas municipais de combate à crise; 

 Áreas protegidas de âmbito local, regional ou de estatuto privado; 

 Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas; 

 Cartas de risco; 

 Parcerias público-privadas; 

 Programas Operacionais Temáticos; 

 Cidadania activa; 

 Centenário da República. 

 

3.20. Projectos de regulamentos disponibilizados aos municípios 

A ANMP produziu diversos regulamentos-tipo, sobre matérias relevantes para os 

municípios, que foram remetidos às Câmaras Municipais. Destacamos: 

 Taxa municipal de protecção civil; 

 Actividade de comércio a retalho quando não exercida de forma sedentária; 

 Estatutos das Comunidades Intermunicipais; 

 Estatutos das Entidades Regionais de Turismo e dos Pólos de Desenvolvimento 

Turístico; 

 Plano-tipo de prevenção dos riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infracções conexas; 
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 Anotação à Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

 

3.21. Relações Internacionais 

Neste período mantiveram-se as relações políticas, institucionais e de ajuda ao 

desenvolvimento com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, sem prejuízo 

da frente europeia a que, de igual modo, estamos indissociavelmente ligados e a que o 

factor alargamento da União Europeia impõe e justifica uma particular atenção. 

Sublinha-se, também, a criação do Fórum das Autoridades Locais dos Países de Língua 

Portuguesa (ForalCPLP) e a realização em Lisboa do Fórum dos Governos Locais Latino-

Americanos. 

 

3.21.1. Fórum das Autoridades Locais da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa ForalCPLP 

Institucionalizado em Lisboa, a 26 e 27 de Março de 2009, aquando do “II Encontro de 

Governos Locais Lusófonos”, o “Fórum das Autoridades Locais da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa” é uma organização de concertação e de cooperação 

internacional das Autoridades Locais e dos representantes das Associações Nacionais 

de colectividades locais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 

A sua sede fica instalada em Lisboa durante o próximo biénio, nas instalações da 

Delegação da ANMP, havendo o Presidente da ANMP sido eleito pelos seus pares 

como Presidente do Conselho Directivo (“A Presidência do Fórum é rotativa e bienal) 

e, o Secretário-Geral como Secretário-Executivo (“…eleito para um mandato de dois 

anos”). 

Como Vice-Presidentes foram empossados a Governadora Provincial de Luanda 

(Angola), o Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM) Brasileiros, o 

Presidente da Associação Nacional de Municípios Cabo-Verdianos (ANMCV), o 

Presidente da Câmara Municipal de Bissau (Guiné-Bissau), o Vice-Presidente da 

Associação Nacional dos Municípios de Moçambique (ANAMM), o Presidente da 

Associação das Autarquias e Região Autónoma de São Tomé e Príncipe (AARA/STP) e o 

Administrador de Díli. 

Aquando do acto constitutivo, em Lisboa, foram aí objecto de aprovação os 

respectivos Estatutos, Linhas Gerais de Actuação e a Declaração de Lisboa, todos 

elementos estruturais para o funcionamento e actividade futura do ForalCPLP o qual 

solicitou já a sua adesão à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
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Iniciou-se, entretanto, a dinamização das actividades previstas e aprovadas nas suas 

“Linhas Gerais de Actuação”, dinamizando-se, ao momento, a adesão da Sociedade 

Civil organizada no sentido da sua sustentabilidade e da operacionalidade das suas 

linhas pragmáticas, de que se destacam a formação de funcionários e eleitos locais em 

África e Timor-Leste e, também e nomeadamente, a consecução de projectos-piloto de 

construção/reabilitação de infra-estruturas, a par do “lobbying” conjunto em 

Organizações e outros areópagos internacionais com vista à defesa, promoção e 

valorização da língua portuguesa. 

Foi, entretanto, objecto de consulta a adequação do enquadramento jurídico-

constitucional português à nova realidade e praxis da cooperação descentralizada 

internacional, sendo previsível que a breve trecho as diligências da ANMP possam ter 

sucesso no sentido de o “Compromisso Social” das empresas possa ser fomentado e 

reconhecido fiscalmente. Com efeito, foi formulada uma proposta de alteração ao 

Estatuto dos Benefícios Fiscais que propicie a dedução para efeitos da determinação 

do lucro tributável das empresas no processo da cooperação internacional para o 

desenvolvimento, no âmbito do ForalCPLP. 

Simultaneamente, desenvolveram-se diligências tendo em vista o prosseguimento de 

programas de formação para quadros dirigentes da Administração Local nos países do 

ForalCPLP. 

Estão também previstos acordos entre as Comunidades Intermunicipais portuguesas e 

grupos de municípios do ForalCPLP, que não obstante as suas particularidades próprias 

têm problemas comuns, que podem e devem ser equacionados e resolvidos de forma 

integrada. 

No que concerne às alterações climáticas, será celebrado um Protocolo entre a União 

Europeia e o ForalCPLP, em que esta instituição se assumirá como estrutura de apoio 

para a implementação do Pacto dos Autarcas para o Clima. 

Por último, e tendo em vista uma das principais linhas de acção do ForalCPLP, salienta-

se que nas Jornadas Europeia do Desenvolvimento, promovidas pela Comissão 

Europeia em Estrasburgo, foi pela primeira vez utilizada oficialmente a língua 

portuguesa como língua de trabalho. 

 

3.21.2. 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 
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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: 

 XXIII Estados-Gerais do CCRE; 

 13.ª a 16.º Sessões Plenárias do CPLRE; 

 20.º a 23.º Intercâmbios Multinacionais Europeus para a Juventude; 

 Conferência Europeia “8 Caminhos para Mudar o Mundo – a contribuição das 

Colectividades Locais e Regionais para a realização dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio; 

 Difusão e assinatura da Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos 

Homens na Vida Local; 

 Participação nas “Comemorações dos 50 Anos da Assinatura do Tratado de 

Roma”; 

 Difusão e assinatura da Convenção do Conselho da Europa sobre a Luta Contra 

o Tráfico de Seres Humanos; 

 Conferência “As Geminações no Futuro”. 

 Seminário Internacional "Os Poderes Locais e Regionais - Parceiros Chave na 

Cooperação para o Desenvolvimento"; 

 XXIV Estados Gerais dos Municípios e Regiões da Europa"; 

 2.º Congresso Mundial da Cidades e Governos Locais Unidos; 

 Jornadas Europeias de Desenvolvimento; 

 Celebração do "Dia da Europa; 

 Cimeira União Europeia/África: "A Contribuição dos Poderes Locais e Regionais 

Euro-Africanos"; 

 VII Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e de 

Cabo Verde; 

 Conferência Mundial das Autoridades Locais para as Alterações Climáticas 
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3.21.3. 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 nos seguintes domínios: 

 1.º Congresso das Câmaras Geminadas Luso - Cabo Verdianas; 

 Encontro de Governo Locais Lusófonos; 

 Levantamento Aero-fotogramétrico – Projecto de Cartografia Digital, 2.ª fase 

(Cabo Verde); 

 Envio de material informático e escolar (Cabo Verde); 

 Ajuda humanitária à Guiné-Bissau; 

 Envio de material circulante (São Tomé e Príncipe); 

 Acções de formação para o pessoal da Administração Local. 

 

3.21.4. Timor-Leste 

A ANMP mantém aberta uma Delegação em Díli, com um colaborador Timorense a 

tempo parcial. 

Neste mandato, e integrado numa delegação oficial do Estado português, deslocaram-

se a Timor alguns membros do Conselho Directivo da ANMP, que assumiram um 

conjunto de princípios que se pretendem fundamentais para balizar a cooperação com 

aquele país. 

Sublinha-se também o facto do Administrador de Díli ter participado na Fórum das 

Autoridades Locais dos Países de Língua Portuguesa, sendo membro da Direcção do 

ForalCPLP. 

 

3.21.5. América Latina. Fórum dos Governos Locais Ibero-Americanos 

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. 
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Salienta-se, também, a organização em Lisboa, nos dias 19 e 20 de Novembro, do 

Fórum dos Governos Locais Ibero-Americanos, iniciativa que decorre tradicionalmente 

antes das Cimeiras de Chefes de Estado e de Governo, que este ano se realiza também 

em Portugal. 

Tal iniciativa, que teve uma presença significativa de eleitos locais da América Latina, 

discutiu a temática da crise económica e financeira mundiais e a procura das soluções 

que façam face à actual conjuntura de recessão e de expansão dos problemas sociais. 

Paralelamente, defendeu-se que a inovação municipal deverá constituir-se como uma 

âncora na saída para a crise, uma vez que a mesma é susceptível de propiciar a criação 

de emprego, impulsionar a produtividade e modernizar os serviços públicos.  

Das respectivas conclusões constam ainda a necessidade dos Estados criarem Fundos 

Estatais de Investimento Local, que têm por objectivo estimular investimento público 

de âmbito local, por o mesmo se revelar dinamizador das economias e favorecedor da 

criação de postos de trabalho. 

Releva-se, também, a aprovação de uma Carta Ibero-Americana da Autonomia Local 

que se constituirá como um marco histórico no aprofundamento da democracia e da 

descentralização naqueles países. 

 

3.22. 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: 

3.22.1. Protocolo celebrado entre a ANMP, a Autoridade Nacional de Protecção Civil 

(ANPC) e a Liga dos Bombeiros Portugueses.  

Determina o enquadramento geral do processo de criação das Equipas de Primeira 

Intervenção, a desenvolver e contratualizar entre a Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, as Câmaras Municipais e as Associações Humanitárias de Bombeiros. 

O número de equipas a criar nos próximos três anos é de 200, sendo cada Equipa de 

Primeira Intervenção constituída por cinco elementos. O financiamento é assegurado 

pela ANPC e pelas Câmaras Municipais, equitativamente e na proporção de 50% cada. 

3.22.2. Protocolo celebrado entre a ANMP e a Ordem dos Notários. 

O Protocolo tem como objectivo a adopção de medidas efectivas de simplificação de 

procedimentos que contribuam para uma maior eficácia dos serviços públicos que 

Municípios e Notários prestam aos cidadãos e às empresas. 
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Dado Portugal não se encontrar bem posicionado nos rankings internacionais quanto a 

graus de regulamentação e carga administrativa, situação que tem constituído um 

sério obstáculo à competitividade da nossa economia, quer na captação de 

investimentos quer nas respostas a dar às pretensões formuladas pelos particulares, o 

Protocolo pretende constitui-se como um meio privilegiado de cooperação e de 

articulação entre os municípios e os notários, tornando mais céleres os procedimentos 

em que são intervenientes. 

3.22.3. Protocolo celebrado entre a ANMP, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social e o Ministério da Educação, no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades. 

A Iniciativa Novas Oportunidades visa dar um novo impulso ao esforço de qualificação 

da população portuguesa, propondo uma estratégia de acção diversificada, 

abrangendo tanto os jovens como os adultos pouco escolarizados. Com efeito, apenas 

25 por cento da população portuguesa completou o ensino secundário e que metade 

da população activa portuguesa não possui o 9.º ano de escolaridade. 

É necessário concretizar uma aposta clara na intensificação do esforço de 

escolarização e qualificação de jovens e de diversificação dos percursos de educação e 

formação que servem esse objectivo, bem como o aumento dos níveis de participação 

dos activos em processos de formação que possibilitem a sua qualificação escolar e 

profissional. 

A certificação de competências adquiridas ao longo da vida constitui um mecanismo 

privilegiado para a transparência das qualificações da população sem o 9.º ou o 12.º 

ano de escolaridade, propiciando o acesso a outras ofertas formais de qualificação 

escolar e profissional. O Protocolo celebrado, no âmbito da Iniciativa Novas 

Oportunidades, tem pois como objectivo reforçar a qualificação da população 

portuguesa.  

3.22.4. Protocolo entre a ANMP e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

A Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto confere às Câmaras Municipais competências para 

proceder ao registo que formaliza o direito de residência dos cidadãos da União 

Europeia. Por outro lado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é a autoridade a quem 

compete o controlo da permanência e de actividades de estrangeiros em território 

nacional, bem como assegurar a gestão e a comunicação de dados relativos à Parte 

Nacional do Sistema de Informação Schengen (NSIS) e de outros sistemas de 

informação comuns aos Estados membros da União Europeia, no âmbito do controlo 

da circulação de pessoas; 

O Protocolo assegura, assim, que os procedimentos a adoptar entre as entidades 

sejam caracterizados pela simplicidade, desmaterialização e celeridade, através do uso 
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articulado das tecnologias de informação e comunicação, disponíveis em todo o 

território nacional. 

3.22.5. Protocolo celebrado entre a ANMP e o Ministério da Educação relativo às 

actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Assumindo-se o papel fundamental que as autarquias locais desempenham ao nível da 

promoção de actividades de enriquecimento curricular, particularmente no âmbito da 

actividade física e do desporto, reconhece-se também a importância para o 

desenvolvimento das crianças e jovens das práticas de tais actividades. 

O Protocolo celebrado visa, pois, enquadrar a comparticipação financeira do Ministério 

da Educação nas actividades de enriquecimento curricular desenvolvidas pelos 

municípios, no âmbito do programa de generalização do ensino do inglês e de outras 

actividades de enriquecimento curricular, bem como a viabilização de soluções de 

implementação das actividades adaptáveis às realidades locais, designadamente os 

apoios financeiros comprovadamente necessários. 

3.22.6. Protocolo celebrado entre a ANMP e a MOVIJOVEM – Mobilidade Juvenil. 

A implementação Cartão Jovem Euro«26 Co-Branded nos municípios constitui um 

meio privilegiado de possibilitar aos jovens portugueses um conjunto bastante 

alargado de vantagens de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras, ao 

mesmo tempo que os aproxima e faz beneficiar directamente de projectos de 

juventude realizados por cada autarquia local. 

O Protocolo tem por objectivos proceder ao enquadramento da criação pelos 

Municípios do Cartão Jovem Euro«26 Co-Branded, a sua adequada divulgação, 

vantagens na utilização do mesmo pelas populações jovens, com o intuito de 

promover o acesso das mesmas a este Cartão. 

3.22.7. Protocolo celebrado entre a ANMP e a Imprensa Nacional - Casa da Moeda 

(INCM). 

O protocolo que tem por objectivo atribuir, a título de donativo sem qualquer 

contrapartida de carácter pecuniário ou comercial, livros do acervo da INCM aos 

Municípios portugueses, das áreas da Literatura, História, Poesia, Teatro, 

Epistolografia, Filosofia, Ensaio e Critica, entre outras, que são marcos importantes do 

património bibliográfico português. 

3.22.8. Protocolo celebrado entre a ANMP e o MAI/DGAI – direito de voto. 

O Protocolo visa divulgar a informação sobre o local onde deve ser exercido o direito 

de voto, incentivando a participação dos cidadãos nos actos eleitorais. 
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3.22.9. Protocolo celebrado entre a ANMP e a Autoridade Florestal Nacional no âmbito 

da Gestão de Equipamentos Florestais 

Estabelece os princípios enquadradores dos protocolos de Gestão, a celebrar entre a 

Autoridade e os Municípios, relativamente às infra-estruturas ligadas à floresta. 

3.22.10. Protocolo entre ANMP e AFN no âmbito da Formação e Informação dos 

Gabinetes Técnicos Florestais 

Protocolo que tem por objectivo estabelecer as regras e os procedimentos relativos à 

formação dos técnicos dos Gabinetes Técnicos Florestais, bem como a articulação e a 

troca de informação entre as Câmaras Municipais e a Autoridade Florestal Nacional. 

3.22.11. Protocolo entre a ANMP  e o Instituto do Desporto e relativo à Carta Nacional 

das Instalações. 

Protocolo que tem como objectivo estabelecer mecanismos de cooperação tendo em 

vista a elaboração das cartas de instalações desportivas, através da implementação de 

um sistema de informação geográfica dessas instalações desportivas. 

3.22.12. Protocolo entre o Governo e a ANMP no âmbito do Programa Simplex 

Autárquico 

Protocolo que tem por objectivo alargar o Programa Simplex Autárquico a todos os 

municípios e reforçar a cooperação entre a administração central e local na definição 

das prioridades do programa. 

3.22.13. Protocolo entre a ANMP e a MAI sobre Contratos Locais de Segurança 

Protocolo que visa reforçar a segurança, aumentar os índices de segurança e o nível de 

segurança das populações, potenciando programas de policiamento de proximidade e 

envolvendo as populações nos processos de segurança. 

3.22.14. Protocolo entre a ANMP e a  ERSE  no Âmbito da Formação e Informação dos 

Consumidores de Energia. 

O Protocolo tem por objectivo enquadrar a formação dos técnicos municipais a a 

informação dos consumidores no âmbito do Programa do Consumidor de Energia. 

3.22.15. Protocolo ANMP/EDP - Campanha nacional de auditorias energéticas aos 

edifícios públicos propriedade dos municípios. 

O protocolo tem por objectivos a realização de diagnósticos energéticos e de 

auditorias energéticas às instalações municipais.  
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3.22.15. Protocolo ANMP/EDP – Campanha nacional de diagnósticos técnicos à rede de 

iluminação pública para promoção da eficiência energética nos municípios 

portugueses. 

O Protocolo tem por objectivo a promoção de estudos técnico-económicos às redes de 

iluminação pública dos municípios, relativos aos Posto de Transformação com maiores 

consumos. 

 

4. ANMP – ÓRGÃOS E SERVIÇOS 

 

4.1. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 

Neste período temporal, o Conselho Directivo teve 96 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 12 vezes neste período e o Conselho Fiscal 8 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. 
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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 36 pessoas a tempo inteiro, sendo 2 com 

funções de chefia, 15 quadros técnicos, 17 administrativos e 2 auxiliares. 

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 Díli. 

Como referências estatísticas, menciona-se que neste ano e meio foram emitidos cerca 

de 1800 informações jurídicas para os Municípios associados. Foram enviados 140000 

ofícios e 800 circulares. Privilegiou-se, nesta fase do mandato, o envio em suporte 

digital de grande parte destes documentos, reduzindo-se, de tal forma, 

significativamente, o consumo de papel, com ganhos financeiros mas sobretudo 

ambientais. 

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, na área da comunicação e imagem, a ANMP tem recorrido a serviços de 

uma empresa qualificada. Alterou-se também a imagem da ANMP, tendo-se também 

criado um novo logótipo. 

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, aproximando-se do milhão e meio de acessos anuais. 



 

Relatório de Actividades. Mandato 2006-2009. Página 46 

 

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, de forma a tornar a 

sua utilização credível.  

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; 

� Bases de dados jurídica, com actualização diária; 

� Informações jurídicas descaracterizadas. 

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. 
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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. 

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. 



ANMP 2006-2009

GESTÃO ECONÓMICA E 
FINANCEIRA



Gestão Económica e Financeira
2006 - 2009

Não estando o exercício de 2009 ainda encerrada proceder-se-á à análise 

financeira do triénio 2006 -2008.

No final de 2008…

O Resultado Líquido após Impostos do exercício de 2008 foi de 173.376,04

Euros e o Resultado Operacional no mesmo exercício foi de 205.200,30 Euros.

O Resultado Operacional diz respeito aos lucros obtidos no cumprimento doO Resultado Operacional diz respeito aos lucros obtidos no cumprimento do

objecto social que decorre dos estatutos da ANMP, ou seja, em todas as

iniciativas levadas a cabo na promoção, defesa, dignificação e representação

do Poder Local.

O Passivo da ANMP situou-se, no respectivo exercício, em 19,7% do total do

Activo. Não existe Passivo de Médio e Longo Prazo e a elevada autonomia

financeira registada no ano 80,23% significa uma posição de independência

face aos credores.

Quanto ao nível de Disponibilidades este situou-se em 309.536,00 Euros valor

superior, por si só, ao total do Passivo (200.696,62 Euros).

1



Gestão Económica e Financeira
2006 - 2009

O quadro seguinte mostra alguns dos rácios mais importantes retirados da análise:

INDICADORES 2008

Meios Libertos Líquidos 222.329,57 €

Liquidez Geral 3,63

Rendibilidade do Capital Próprio 20,97%

Autonomia Financeira 80,23%

Legenda

A ANMP no final de 2008 dispunha de uma capacidade de auto-financiamento de cerca de

222.320 euros, equivalente, na prática, ao conjunto de verbas libertas após o pagamento

de todos os custos assumidos no ano, e disponíveis para a prossecução dos fins

estatutários, sem recurso a capital alheio.

O indicador de autonomia financeira confirma a elevada independência face a terceiros

sendo a actividade da ANMP financiada em 80% por recursos próprios cabendo os

restantes 20% a dívidas a fornecedores ainda por saldar no final do ano.

A Liquidez Geral , que determina a capacidade para fazer face aos compromissos a curto

prazo, foi de 3,23% significando que os Activos Circulantes da ANMP triplicam, em valor, o

total de dívidas de curto prazo contraídas por esta Associação. Esta situação reflecte baixo

risco para os credores da ANMP, uma vez que a Margem de Segurança existente, para fazer

face a este tipo de compromissos é muito elevada.

Legenda

Meios Libertos Líquidos = Resultado Liquido + Amortizações + Provisões

Liquidez Geral = Circulante / Dívidas a Terceiros Curto Prazo

Rendibilidade do Capital Próprio = Resultado Líquido / Capital Próprio

Autonomia Financeira = Capital Próprio / Activo
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ACTIVO 2006 2007 2008

1.ACTIVO IMOBILIZADO 268.472 € 303.704 € 290.801 €

1.1. Imobilizações incorpóreas 0 € 0€ 720 €

1.1. Imobilizações corpóreas 265.978 € 301.210 € 288.287 €

1.2.Investimentos Financeiros 2.494 € 2.494 € 1.794 €

2.ACTIVO CIRCULANTE 1.377.940 € 531.294 € 736.588 €

2.1. Dívidas de Terceiros 341.657 € 151.750 € 427.052 €

Balanço 2006-2008

2.1.1.Outros Devedores 218.647 € 18.262 € 26.424 €

2.1.2.Câmaras Municipais 123.010 € 133.488 € 400.628 €

2.2. Acréscimos e Diferimentos 250.404 € 0 € 0 €

2.3.Disponibilidades 785.879 € 379.544 € 309.536 €

2.3.1.Títulos Negociáveis 1.141 € 1160,48 1.131 €

2.3.2. Depósitos Bancários 577.575 € 375158,07 305.829 €

2.3.3.Caixa 17.669 € 3225,48 2.577 €

TOTAL DO ACTIVO 1.646.412 € 834.998 € 1.027.389 €

Nos três anos em análise o Activo Circulante (AC) é sempre superior ao total do
Passivo.

Note-se que, na composição do AC, as dívidas dos associados têm vindo a aumentar,

fazendo consequentemente diminuir a liquidez da ANMP para fazer face aos seus

compromissos de curto prazo. 3



SITUAÇÃO LÍQUIDA E 
PASSIVO

2006 2007 2008

3. SITUAÇÃO LÍQUIDA ACTIVA 763.348 € 653.316 € 826.693 €

4.PASSIVO – Curto Prazo 693.571 € 181.682 € 200.697 €

4.1.Dívidas a terceiros 668.806 € 164.979 € 200.697 €

4.1.1. Estado e Outros Entes Públicos 66.545 € 38.687,95 27.969 €

Balanço 2006-2008

4.1.2. Fornecedores 552.562 € 126.291,36 150.484 €

4.1.3. Outros Credores 49.699 € 22.244 €

4.2.Acréscimos e Diferimentos 24.765 € 16702,7 0€

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA 
E PASSIVO 1.456.918 € 834.998 € 1.027.389 €

O passivo sofreu um decréscimo de cerca de 70% face a 2006. Em contrapartida a

Situação Líquida aumentou 82%. O passivo refere-se a dívidas de curto prazo junto

de fornecedores. No ano de 2006 referiam-se, na sua maioria, a dívidas ainda por

saldar referentes às Comemorações dos 30 anos do Poder Locar, entretanto

liquidadas em 2007.
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DESPESA 2006 - 2008

Verifica-se um decréscimo global da

despesa de 29%, originado pela

cessação de actividades levadas a

cabo no biénio 2006 – 2007:

•Realização de dois grandes eventos

- as Celebrações dos 30 Anos do

EVOLUÇÃO  DA DESPESA

2 572 803 €

2 479 781 €

1 762 606 €

CUSTOS TOTAIS 

- as Celebrações dos 30 Anos do

Poder Local e o XVII Congresso

ANMP - cujas despesas foram

responsáveis pelo diferencial

relativamente ao ano de 2008.

•Lei das Finanças Locais – solicitação

de Estudos e Pareceres técnicos a

especialistas sobre a aplicação desta

Lei e consequências nas Finanças

Locais

•Execução do projecto de Cartografia

Digital em Cabo Verde

2006
2007

2008

1 762 606 €
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COMPOSIÇÃO  DA DESPESA
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0 €

Estas actividades encontram-se contabilisticamente englobadas na rubrica

Fornecimentos e Serviços Externos, com excepção do Projecto Cartografia Digital,

incluído na rubrica Custos e Perdas Extraordinários.

A composição de custos mudou na sequência do decréscimo global da despesa.

Pode observar-se uma redução substancial das rubricas F.S.E. e Custos e Perdas

Extraordinários, passando os Custos com o Pessoal a ter maior expressão em 2008.
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43%

35%

3%

2%

0%

17%

2006

50%

35%

2%
2%

0%

11%

2007

F.S.E.  - 1.204.981€

• 30 anos Poder Local -238.574 euros

• Estudos Pareceres e Outros – 304.209 euros

Custos e Perdas Extraordinários  - 402.342 €

• 1ª Fase do Projecto Cartografia Digital de 
Cabo Verde e outros apoios a Municípios 
Africanos

Custos com o Pessoal  - 843.111€

F.S.E.  - 1.243.844€

• 30 anos Poder Local -357.082 euros

• Estudos Pareceres e Outros – 257.798 euros

• XVII Congresso da ANMP – 135.131 euros

Custos e Perdas Extraordinários  - 255.569€

• 2ª Fase do Projecto Cartografia Digital de 
Cabo Verde e outros apoios a Municípios 
Africanos

40%

52%

1%
3% 0% 4%

2008

FORNECIMENTOS E SRV.EXTERNOS CUSTOS COM O PESSOAL

OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS AMORTIZACOES DO EXERCICIO

CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.

Africanos

Custos com o Pessoal  - 871.928€

F.S.E.  - 700.669€

• Estudos Pareceres e Outros – 160.000 euros

• Seminários e outros Eventos – 44.612 euros

• Relações Externas  - 111.790 euros

• Despesas com Órgãos e outros grupos de 
trabalho - 58.272 euros 

Custos e Perdas Extraordinários  - 66.421 €

• Apoios a Municípios Africanos e suas 
Associações

Custos com o Pessoal  - 914.465,83€
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RECEITA 2006 - 2008

As receitas totais da ANMP

sofreram um decréscimo de

cerca de 16% provocado pela

diminuição dos subsídios e

EVOLUÇÃO  DA RECEITA

2 325 679 €
2 371 321 €

1 941 935 €

Receitas Totais

patrocínios obtidos em 2006

e 2007 para a realização das

comemorações dos 30 anos

de Poder Local.

A composição da receita e o

peso de cada rubrica na

mesma pode ser observada

nos gráficos seguintes.
2006 2007 2008
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COMPOSIÇÃO  DA RECEITA
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59%

40%

2006

81%

17%

2007

QUOTIZAÇÕES

SUBSÍDIOS E PROVEITOS SUPLEMENTARES

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.

88%

9%

2008
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